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Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2012  

Dagsorden 

1. Velkomst 

Niels Runge blev budt velkommen som det nye bestyrelsesmedlem 

 

2. Konstituering af bestyrelse   

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand  Lise Skovsbo 

Næstformand  Jørgen Huge-Jensen 

Kasserer  Birgit Ellesgaard Jahnsen 

Sekretær  Jeanette Clausen 

Klubtøj ansvarlig  Aase Pedersen 

Presse og webmaster Niels Runge 

Bestyrelsesmedlem  Anne Borup 

 

3. Nyt fra formanden 

Den 19. marts var der kun tilmeldt 315 til Grevinde Dannerløbet. Bestyrelsen vil meget 

gerne have, at så mange som mulig fra vores klub deltager i løbet, så hold jer ikke tilbage 

med at tilmelde jer. Spred rygtet om vores løb til alle dem I kender og læs mere her: 

Grevinde Dannerløb 2012 

 

Vi har efter mange års søgen endelig fået et dejlig stort depotrum på Jægerspris skole. Her 

kan alle rekvisitter til Grevinde Dannerløb opbevares samlet. 

 

Medlemsantallet i vores klub er gået tilbage. Alle medlemmer skal registreres og det sørger 

Lise for at få opdateret. 

 

4. Nyt fra Gå-gruppen 

Foråret har meldt sig blandt medlemmerne i gå-gruppen. De sidste gange i marts har der 

været 27-29 hver gang. 

 

 

 

http://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=1344
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5. Nyt fra Cykel-gruppen 

Derimod har det været lidt mere trægt, at få forårsgjort cyklerne, da der kun har været 

Jørgen og en cyklist mere. Til næste år vil cykel gruppen først begynde omkring 1. april. 

Husk, at alle kan deltage, så pump slangerne og smør kæden – det er hyggeligt at være 

med. 

Sæt kryds i kalenderen Årets cykeltur i skydeterrænet er fastsat til den 28. juli 

2012 kl. 10.00. Der vil blive opsat en seddel på opslagstavlen og up loadet på hjemmesiden 

med de nærmere deltaljer. 

 

6. Nyt fra Zumba-Gruppen 

Zumba har kørt siden januar og vi forsætter til 31. marts, hvor der Jeanette har arrangeret 

brunch på Kalvøen, som afslutning på sæsonen. Der har siden januar været ca. 15 i snit, 

hvilket er noget lavere end forrige sæson. Dem som stadig deltager er meget begejstret for 

denne aktivitet, så vi vil tage op til beslutning efter sommerferien, om vi fortsætter endnu 

en omgang. 

  

7. Nyt fra Løbeklubben 

I denne afdeling er vintertøjet lagt ind i klædeskabet og mange har fundet vej til træningen 

igen. Vi er ca. 40 om søndagen og 15-20 om tirsdagen. 

 

Glæd jer - bakketræningen begynder igen torsdag den 19. april efter et veloverstået 

Grevinde Dannerløb. Det vil være under kyndig vejledning af Niels Erik Skaaning. 

Mødestedet vil være Kignæs hallen kl. 18.00, så der er mulighed for at komme i bad 

bagefter. 

 

8. Opfølgning: 

Foto af bestyrelsen: Jens Erik var forbi og fik taget billeder af dem, som manglede billede 

på hjemmesiden. Vi fik også taget et gruppebillede, som bliver opsat på opslagstavlen. 

Kontakt med lokalkomité: Ingrid Overgaard havde inviteret til åbent hus arrangement i 

Frederikssund, hvor Jørgen og Anne deltog så de kunne fortælle om aktiviteterne i 

motionsklubben. 

Nyt klubtøj: Vi har ikke fået nogen melding fra vores leverandør, så vi afventer denne, men 

arbejder videre på at finde en god holdbar løsning. 
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9. Økonomi 

Regnskabet blev tjekket op og det var ok 

 

10. Pressekontakt 

Der indrykkes snarest en pressemeddelelse om Grevinde Dannerløbet samt annoncer op til 

løbet. Det vil også komme på Hjerteforeningens hjemmeside. 

 

11. Arrangementer: 

Nytårsmarch 1. jan.2012, evaluering: Der deltog ca. 220, som er tilfredsstillende. Der var 

et mindre overskud på salg af kaffe og kage. Ruten var dog for mudret nogle steder. Det 

overvejes om ruten skal ændres lidt, hvis stien er for dårlig. Det vurderes i slutningen af 

december. 

Nytårskur 23. jan. 2012, evaluering: Vi fik danset Les Lanciers som var nyt i år. Jan og 

Birthe Thustrup stod for undervisningen og alle fik både rørt ben- og lattermuskler. Der har 

været mange positive tilkendegivelser og det er dejligt med opbakning, når vi ændrer lidt 

på traditionerne. Der var efterfølgende brunch i Café Kignæs. Der deltog 70 medlemmer, 

hvilket er rigtig mange. 

Møde vedr. Maratontræning, evaluering: Der var ca. 25 fremmødte til dette møde, 

årsagen til at der ikke deltog flere, kan måske være at vi var oppe i mod EM i 

herrehåndbold . Vi synes, at der manglede noget om den fysiologiske viden omkring 

løbetræning samt kostsammensætning. 

 

Landsmødet, Hotel Nyborg Strand, kort referat: Der var stort fremmøde fra lokale 

komitéer og de 7 motionsklubber. Der var indlæg fra gode foredragsholdere, som var 

meget inspirerende til vores fremtidige tiltag. Lise og Jørgen som deltog, var i workshops, 

hvor de fik gode kontakter rundt om i Danmark. Der var en dejlig middag og dans om 

aftenen. Desværre kunne de kun deltage om lørdagen, da vi havde generalforsamling 

dagen efter. 

Generalforsamling 26. feb.2012, evaluering: Vi prøvede i år, at begynde 

generalforsamlingen lidt anderledes og havde inviteret en til at optræde. Det faldt 

desværre uden for medlemmernes smag. Der har været kommentarer til os om, at 

opstillingen i lokalet gør, at det er meget vanskeligt for dem som sidder bagerst at høre, 

hvad der bliver sagt. Næste gang vil vi sætte det anderledes op. Vi har talt om, at vi skal 

rykke generalforsamlingen til en hverdag næste år. 
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Grevinde Dannerløb 15. april 2012: Der er bestilt flag og balloner fra Hjerteforeningen. 

Anne sørger for at bestille 4 indsamlingsbøsser mere. Indsamlingen går til 

Hjerteforeningen. 

Sommerarrangement fest/tur m.m.: Vi har sidste år talt om, at vi skal finde et andet løb 

end Eremitage løbet, så flere kan deltage og gå gruppen også kan deltage. Vi vil gerne have 

et arrangement, hvor der løbes og derefter spises frokost sammen. Vi vil gerne finde et løb, 

hvor der er flere distancer. Løbet skal være i september, så det forhåbentlig stadig er godt 

vejr at være ude at spise frokost i. Alle i bestyrelsen skal undersøge mulighederne og sende 

forslagene til os alle sammen snarest mulig. Dette af hensyn til Oles træningsprogram, som 

begynder efter Grevinde Dannerløbet. Hvis andre medlemmer har gode idéer, så skriv 

endelig til os. Vores e-mail adresser findes på hjemmesiden. 

12. Dato for næste møde 

4. juni 2012 kl. 19.00 hos Birgit, Fyrrehegnet 56 

 

13. Evt. 

Jeanette kom med forslag om, at vi skal vise omverdenen, at vi er en klub for alle. Derfor vil 

vi finde nogle medlemmer, hvor vi interviewer dem og følger deres træning og ve og vel i 

klubben. Dette skal på hjemmesiden og evt. indrykkes i Lokalavisen. Vi vil meget gerne 

fortælle, at man ikke behøver at top atlet eller have en bestemt alder for at være medlem i 

vores motionsklub. Fokus vil i første omgang være for løbere.  Jeanette arbejder videre 

med dette. 

 

Der har været forespørgsel fra nogle medlemmer om vi kunne sende nyhedsmails, da 

mange ikke får læst på opslagstavlen eller på hjemmesiden. Det har vi taget til os og vi vil 

opsætte en seddel på opslagstavlen, hvor man kan skrive navn og mail adresse.   

 

Anne fortalte til slut, at der er gode medlemstilbud hos Hjerteforeningen. Hun har været i 

Cirkus Arena for den lille sum af 40 kr. pr person. Så hold øje på Hjerteforeningens hoved 

hjemmeside 

 

For referat: Jeanette Clausen 


