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Referat af bestyrelsesmøde den 21. oktober 2013   
 

 Dagsorden Referat 

1 Velkomst  Alle fremmødt 

2 Orientering og nyt fra formanden 
-Til generalforsamling den 3-3-2014 er 
følgende på valg for 2 år: Viggo, Jørgen og 
Lise. (modtager alle genvalg?) 

Jørgen og Lise meddelte, at de ønsker genvalg. Viggo 
afventer med at give svar. 

3 Orientering og nyt fra gå-gruppen Julefrokost 17/12-13 kl. 12 i Cafe Kignæs. Det er for 
alle medlemmer i HMJ. Anne laver opslag til tavle og 
nyhedsbrev. Tilslutning til månedsture er bedre. 

4 Orientering og nyt fra løbegruppen Bakketræning er lukket for nu. DAF løbe- og 
arrangørseminar den 10/11 tilbydes trænere og nogle 
bestyrelsesmedlemmer samt Jens Erik Ellegaard. 
Løbetræning for begyndere vil være med start den 1. 
søndag og tirsdag i januar 2014. 

5 Orientering og nyt fra cykelgruppen Opstart igen 1/3-14 

6 Orientering og nyt fra ”vinteraktivitets-
gruppen” 
- Jeanette orienterer om ny vinteraktivitet 
- Status fra Birgit ang. Pilates 

Cirkeltræning begynder 7/11-13 kl. 18.30 i teatersalen 
på Slotsparkens Friskole. Der er seddel på opslagstav-
len. 
Anne laver opslag om svømning. 
Pilates er aflyst. 

7 Orientering og nyt fra webmaster 
- Status på Dropbox 

Lise, Viggo og Kjeld er kommet på dropbox. Jeanette 
og Jørgen er inviteret, som nye medlemmer. 

8 Økonomi 
- Ændring af løbsafgift til Grevinde 
Dannerløb 2014 (Lise) 
- Genforhandling af aftale med Events4u i 
2014 (Lise) 

Nye løbsafgifter, da de er inkl. alle gebyrer. 
5 km 105,- 10 km 125,- og ½ maraton 205,- Evt. 
ændringer/rettelser af vedtagne løbsafgifter skal 
fremover op og godkendes endeligt af bestyrelsen. 
Aftale med Events4u udløber efter løbet i 2014 og der 
skal indhentes nye tilbud eller genforhandles med 
Events4u. Hans Kurt står sammen med Lise for aftaler 
med tidtagningsfirmaer. Hvis det ønskes, tilbyder 
Viggo sin hjælp og ekspertise til dette. 

9 Opfølgning 
a) Klubtøj (Hvad siger lageret?) 
b) Medlemslister for løbegruppen 
c) Projekt “træningsbane i skoven” 

Lise vil orienterer fra møde med 
Frederikssund kommune ang. 
Aktivitetsredskaber i 
Meranslugten og fremlægge et 
udkast. 

a) Der er meget bredt udvalg på både dame og 
herresiden. 
b) 279 medlemsskaber og 315 medlemmer. 
c) Lise havde skitser og idéoplæg med og gav referat 
fra mødet med Fr.sund kommune, som er meget 
positive overfor projektet. Lise og Viggo arbejder 
videre med projektforslag. 
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10 Arrangementer: 
Evaluering af: 

a) Cykeltur I Skydeterræn  
b) Sommertur til Orø 

 
Kommende: 

a) Nytårs march 1. Jan. 2014 
b) Nytårskur 19. januar 2014 
c) Generalforsamling 3. marts 2014 

(Foredrag? (Anne)) 
d) Grevinde Dannerløb 6. April 2014 

(20. gang) 
- Idéer til underholdning m.m. 

skal fremlægges 

a) Der var ca. 20 med på turen i år. Anne og Jørgen 
undersøger andre muligheder for cykeltur med guide. 
b) Arrangementet var godt, men der skal måske findes 
et andet sted til næste år. 
 
a) Nytårsmarchen begynder kl. 14.00. Jørgen og Anne 
sørger for bagere til kager. Plakaten er lavet og sættes 
op lokale steder. Lise kontakter Sættem for udbedring 
af Hjertestien. 
b) Jeanette kontakter Jan og Birte Thustrup for 
undervisning i Les Lanciers samt Ungdomsskolen for 
lån af lydanlæg. Birgit aftaler mad med Line i Café 
Kignæs. 
c) Lise undersøger mulighed om foredragsholder. 
d) Kjeld spørger JAS om underholdning. 
Lise undersøger pris og mulighed for evt. 
svedarmbånd med logo som jubilæumsgave til 
løberne. 

11 Evt.  

12 Dato for næste møde Tirsdag den 26/11-13 kl. 19.15 i Café Kignæs 

 
 


