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Referat af bestyrelsesmøde den 

Dagsorden 

1. Velkomst   

2. Nyt fra formanden: 

Løbskomitéen er godt i gang med planlægningen af Grevinde Danner løbet den 3. april 

2011. Der er i år blevet lavet et

Som noget nyt i år er der præmier til 1. 2. og 3. pladsen i alle klasser under og over 45 år.

Lene M undersøger hvad det koster at annoncere 2 gange i Lokalavisen. Det vides ikke hvor 

stor effekt det har at annoncere, men de foregående år er tilmeldingen steget meget efte

annonceringerne. 

  

3. Nyt fra Gå-gruppen: 

Der har været fint fremmøde i januar.  27 har der været en af gangene.

Der kommer stadig flere mænd til gå

rigelig plads til flere mænd i gå

Der har været mange gode månedsture. Programmet for den nye sæson er hængt op på 

opslagstavlen. Gå-gruppen mødes kl. 10 ved Kignæshallen, når der månedsture den sidste 

tirsdag i hver måned. 

Idé til nyt initiativ i gå-gruppen tages op på generalforsamlingen.

Overskuddet fra Nytårsmarchen var beskedent. Der var 217 der deltog, hvilket er på niveau 

med året før, så trods kulden, var der mange der blevet fristet af en god tur i skoven.

 

4. Nyt fra Løbeklubben: 

Der er stadig fint fremmøde om søndag også selvom vinteren har budt 

udfordringer for løberne. Intervaltræningen om tirsdagen og begyndt igen.

Bakkeløb vil bliver startet op efter Grevinde Danner løbet, nærmere info kommer ultimo 

marts. 

 

 

 

              

estyrelsesmøde den 7. februar 2011 

Løbskomitéen er godt i gang med planlægningen af Grevinde Danner løbet den 3. april 

011. Der er i år blevet lavet et banner specielt til børneløbet. 

år er der præmier til 1. 2. og 3. pladsen i alle klasser under og over 45 år.

Lene M undersøger hvad det koster at annoncere 2 gange i Lokalavisen. Det vides ikke hvor 

stor effekt det har at annoncere, men de foregående år er tilmeldingen steget meget efte

Der har været fint fremmøde i januar.  27 har der været en af gangene.

Der kommer stadig flere mænd til gå-gruppen, men der er stadig flest kvinder. Der er 

rigelig plads til flere mænd i gå-gruppen ☺. 

mange gode månedsture. Programmet for den nye sæson er hængt op på 

gruppen mødes kl. 10 ved Kignæshallen, når der månedsture den sidste 

gruppen tages op på generalforsamlingen. 

fra Nytårsmarchen var beskedent. Der var 217 der deltog, hvilket er på niveau 

med året før, så trods kulden, var der mange der blevet fristet af en god tur i skoven.

Der er stadig fint fremmøde om søndag også selvom vinteren har budt 

udfordringer for løberne. Intervaltræningen om tirsdagen og begyndt igen.

Bakkeløb vil bliver startet op efter Grevinde Danner løbet, nærmere info kommer ultimo 

7. februar 2011  

Løbskomitéen er godt i gang med planlægningen af Grevinde Danner løbet den 3. april 

år er der præmier til 1. 2. og 3. pladsen i alle klasser under og over 45 år. 

Lene M undersøger hvad det koster at annoncere 2 gange i Lokalavisen. Det vides ikke hvor 

stor effekt det har at annoncere, men de foregående år er tilmeldingen steget meget efter 

Der har været fint fremmøde i januar.  27 har der været en af gangene. 

gruppen, men der er stadig flest kvinder. Der er 

mange gode månedsture. Programmet for den nye sæson er hængt op på 

gruppen mødes kl. 10 ved Kignæshallen, når der månedsture den sidste 

fra Nytårsmarchen var beskedent. Der var 217 der deltog, hvilket er på niveau 

med året før, så trods kulden, var der mange der blevet fristet af en god tur i skoven. 

Der er stadig fint fremmøde om søndag også selvom vinteren har budt på mange 

udfordringer for løberne. Intervaltræningen om tirsdagen og begyndt igen. 

Bakkeløb vil bliver startet op efter Grevinde Danner løbet, nærmere info kommer ultimo 
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Zumba Fitness: Vi er begyndt på Zumba den 8. januar på Dance Studio M i Fred

Vi var meget spændte på, om der kom nogle den første gang, men må sige at vi begyndte 

med en succes på 24 personer og det er vokset stødt siden da. Vi har været oppe på 38 en 

gang.  Holdet fortsætter frem til

 

5. Opfølgning: 

-Kontakt med lokalkomité

Ingrid Overgaard fra lokalkomitéen i Frederikssund og Lise har talt om at få 

udfærdiget en pjece, så vores samarbejde kan 

 

-Reklame for Grevinde Danner løbet på forsiden af 

Lene M for sat en reklame for Grevinde Danner løbet på hjerteforeningens 

hjemmeside. 

  

 -Skab i Kignæshallen

 Vi vil gerne have bygget et skab i Kignæshallen til motionsklubbens ting. Vi m

 et par friske mænd der kunne bygge et skab. Spørg Lise angående størrelse og 

 ønsker. 

  

 -Dialogmøde: 

 Hanne, Lene D, Jørgen og Lise deltager i dialogmødet den 9. februar.

  

6. Økonomi: 

Økonomien er ok. 

 

7. Pressekontakt: 

Der har været annonceret i 

 

8. Arrangementer: 

-Nytårsmarch 1. jan.2011

Til næste år skal vi være meget hurtige, hvis der skal noget i aviserne. Der bliver lavet 

en skabelon, så der hurtigt kan sendes et indlæg og billede til aviserne og

Der var hjælpere nok, så alt gik som det skulle.

              

Vi er begyndt på Zumba den 8. januar på Dance Studio M i Fred

Vi var meget spændte på, om der kom nogle den første gang, men må sige at vi begyndte 

med en succes på 24 personer og det er vokset stødt siden da. Vi har været oppe på 38 en 

Holdet fortsætter frem til og med den 26. marts 2011. 

Kontakt med lokalkomité 

Ingrid Overgaard fra lokalkomitéen i Frederikssund og Lise har talt om at få 

udfærdiget en pjece, så vores samarbejde kan blive udbygget. 

Reklame for Grevinde Danner løbet på forsiden af www.hjerteforeningen.dk

en reklame for Grevinde Danner løbet på hjerteforeningens 

Skab i Kignæshallen: 

Vi vil gerne have bygget et skab i Kignæshallen til motionsklubbens ting. Vi m

et par friske mænd der kunne bygge et skab. Spørg Lise angående størrelse og 

Hanne, Lene D, Jørgen og Lise deltager i dialogmødet den 9. februar.

Der har været annonceret i Lokalaviserne omkring Nytårsmarchen. 

jan.2011, evaluering: 

Til næste år skal vi være meget hurtige, hvis der skal noget i aviserne. Der bliver lavet 

en skabelon, så der hurtigt kan sendes et indlæg og billede til aviserne og

Der var hjælpere nok, så alt gik som det skulle. 

Vi er begyndt på Zumba den 8. januar på Dance Studio M i Frederikssund. 

Vi var meget spændte på, om der kom nogle den første gang, men må sige at vi begyndte 

med en succes på 24 personer og det er vokset stødt siden da. Vi har været oppe på 38 en 

Ingrid Overgaard fra lokalkomitéen i Frederikssund og Lise har talt om at få 

www.hjerteforeningen.dk 

en reklame for Grevinde Danner løbet på hjerteforeningens 

Vi vil gerne have bygget et skab i Kignæshallen til motionsklubbens ting. Vi mangler 

et par friske mænd der kunne bygge et skab. Spørg Lise angående størrelse og 

Hanne, Lene D, Jørgen og Lise deltager i dialogmødet den 9. februar. 

Til næste år skal vi være meget hurtige, hvis der skal noget i aviserne. Der bliver lavet 

en skabelon, så der hurtigt kan sendes et indlæg og billede til aviserne og Hjerte Nyt. 
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-Nytårskur 23. jan. 2011

Til nytårskuren var der tilmeldt 72, men der var kun 60 der mødte op. Vi havde fået 4 

afbud, så vi har desværre betalt mad for nogle som ikke meldte afbud. 

præciseres til næste år, at tilmeldingen er bindende og man skal melde afbud, hvis 

man ikke kommer. Det er penge lige ud af kassen.

I år var der ny caller og hun fik sat vores hjerner i sving, da hun udfordrede os meget. 

Men det gik rigtig godt og

Efter squaredancen var der en meget lækker buffet i caféen som Line har kreeret til 

os.  

-Generalforsamling 27. feb.2011:

Generalforsamlingen er kl. 11.00, så der kan nå

sandwich og frugt. 

På valg: Lene Dalsgaard, Jeanette Clausen, Gitte Jahnsen og Hanne Vedersøe. 

-Årsregnskab: 

Er klart til revision. 

-Trykning af sange og regnskab:

Jeanette sørger trykning af sange og regnskab

-Sommerfest den 21. august 2011

 Lene M har undersøgt pris på instruktør fra Gerlev legepark.  En instruktø

5.000 for 45 personer. Det koster 3.000 for en ekstra instruktør for over 45 personer. 

Udgift til transport 1.400 kr. Legearrangementet vare 1½ time.

booker en instruktør. Arrangementet vil foregå på Lejrens grønne arealer.  

 

9. Dato for næste møde: 

Mandag den 14. marts hos Lene Madsen, Bakkegårdsvej 8.

 

10. Evt.: 

Niels Erik Skaaning stiller op til DM i cross den 26. og 27. februar. Foreningen betaler 

startgebyr som tak for hans arbejde som træner og hjælper i klubbens daglige virke.

  

For referat: Jeanette Clausen 

              

Nytårskur 23. jan. 2011, evaluering: 

Til nytårskuren var der tilmeldt 72, men der var kun 60 der mødte op. Vi havde fået 4 

afbud, så vi har desværre betalt mad for nogle som ikke meldte afbud. 

præciseres til næste år, at tilmeldingen er bindende og man skal melde afbud, hvis 

man ikke kommer. Det er penge lige ud af kassen. 

I år var der ny caller og hun fik sat vores hjerner i sving, da hun udfordrede os meget. 

Men det gik rigtig godt og alle fik danset og grinet. 

Efter squaredancen var der en meget lækker buffet i caféen som Line har kreeret til 

Generalforsamling 27. feb.2011: 

Generalforsamlingen er kl. 11.00, så der kan nås at løbes inden. Der vil blive

 

På valg: Lene Dalsgaard, Jeanette Clausen, Gitte Jahnsen og Hanne Vedersøe. 

 

og regnskab: 

Jeanette sørger trykning af sange og regnskab til generalforsamlingen.

den 21. august 2011: 

M har undersøgt pris på instruktør fra Gerlev legepark.  En instruktø

5.000 for 45 personer. Det koster 3.000 for en ekstra instruktør for over 45 personer. 

Udgift til transport 1.400 kr. Legearrangementet vare 1½ time. Vi aftalte at Lene M 

en instruktør. Arrangementet vil foregå på Lejrens grønne arealer.  

Mandag den 14. marts hos Lene Madsen, Bakkegårdsvej 8. 

Niels Erik Skaaning stiller op til DM i cross den 26. og 27. februar. Foreningen betaler 

som tak for hans arbejde som træner og hjælper i klubbens daglige virke.

For referat: Jeanette Clausen  

Til nytårskuren var der tilmeldt 72, men der var kun 60 der mødte op. Vi havde fået 4 

afbud, så vi har desværre betalt mad for nogle som ikke meldte afbud. Det skal 

præciseres til næste år, at tilmeldingen er bindende og man skal melde afbud, hvis 

I år var der ny caller og hun fik sat vores hjerner i sving, da hun udfordrede os meget. 

Efter squaredancen var der en meget lækker buffet i caféen som Line har kreeret til 

s at løbes inden. Der vil blive serveret 

På valg: Lene Dalsgaard, Jeanette Clausen, Gitte Jahnsen og Hanne Vedersøe.  

til generalforsamlingen. 

M har undersøgt pris på instruktør fra Gerlev legepark.  En instruktør koster 

5.000 for 45 personer. Det koster 3.000 for en ekstra instruktør for over 45 personer. 

Vi aftalte at Lene M 

en instruktør. Arrangementet vil foregå på Lejrens grønne arealer.   

Niels Erik Skaaning stiller op til DM i cross den 26. og 27. februar. Foreningen betaler 

som tak for hans arbejde som træner og hjælper i klubbens daglige virke. 


