
 

HJERTEFORENINGEN 
Jægerspris Motionsklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014  
 

 Dagsorden Referat 

1 Velkomst  Ingen afbud 

2 Orientering og nyt fra formanden 
 
 
 
- På valg til næste generalforsamling: Jeanette, 
Anne, Aase, Kjeld og Birgit 
 
- Regionskursus i Roskilde (Læs gerne invitationen 
her i Dropboks under ”Bestyrelsesmøder”) 
 
- Trænerkursus i Odense, søndag den 9. november 
(5 tilmeldte) 

Ny forpagter i Kignæs hallen. Café Hanne. 
 
Birgit har indhentet nye børneattester. 
 
Alle vil gerne modtage genvalg. 
 
 
Torben deltager. 
 
 
Lise, Ole, Niels Erik, Peter og Jeanette 
deltager. 

3 Orientering og nyt fra gå-gruppen Der kommer stadig nye medlemmer til. Der 
er mellem 30-36 hver gang. 
Oversigt over mange nye ture er næsten klar 
og kommer snart på opslagstavlen. 

4 Orientering og nyt fra løbegruppen 
 
 
 
 
- Nyt begynderhold i august? 
 

Vi slår pt rekorder på alle træningsdage  
Torsdagstræningen er stoppet. Men man kan 
løbe med på 10 km kl. 17.00 fra Kignæs 
hallen. 
 
Der begyndte 6 i august. 4 til Peter og 2 til 
det store hold. 
 
Der er trænermøde ca. 2 gange om året. 
 
Der var 12 løbere og 3 heppere i Stockholm 
til halvmaraton i september.  
 
Der er en gruppe som allerede nu har 
tilmeldt sig halvmaraton i Berlin den 29.3.15. 
 
Der er halvmaraton den 20.09.15 i 
København. Torben laver et opslag. 

5 Orientering og nyt fra cykelgruppen (Er gået på 
vinterferie) 

Der har været mellem 5 og 10 hver gang. Der 
cykles i 2 timer og 20 km i begyndelsen og 
det øges til 30 km over sæsonen. 

6 Orientering fra ”Vinteraktiviteterne” 
- Cirkeltræning og Aqua-fitness. 

Cirkeltræning begynder 30.10.14. Det koster 
100 kr. for hele sæsonen som indbetales på 



 

HJERTEFORENINGEN 
Jægerspris Motionsklub 

 

a) Startdato? 
 

en konto. 
Aqua Fitness er begyndt igen i Frederikssund 
svømmehal. Det er dejlig træning for hele 
kroppen. Det koster kun entréen for at 
deltage. 

7 Orientering og nyt fra webmaster Torben er kommet godt fra start. Er der 
nogen der ikke modtager mails, skal de 
kontakte Torben.  

8 Økonomi 
-Budget Grevinde Dannerløb 2015  
-Godkendelse af Events4u-kontrakt -Godkendelse 
af løbsafgifter for 2015 
 
-Hjerteforeningens budgetansøgning 2015 

Budgettet viser at vi får et bedre overskud 
pga. udgiften til Events4U er nedsat. 
Bestyrelsen har godkendt kontrakten og 
løbsafgifterne. 
 
Det er besluttet, at der ikke søges tilskud fra 
Hjerteforeningen i år. 

9 Opfølgning 
a) Klubtøj på hjemmeside (Aase/Lise/Jeanette 

 
b) Løbekursus med Stay Active (Torben) 

 
 
 

c) Egen ”Hjemmeside” (Lise) 
 

Jeanette laver et dokument, hvor klubtøjet 
præsenteres på hjemmesiden. 
 
Det koster 5.000 kr. for 20 personer. Det er 3 
timer med teori og praksis. Det er 250 kr. pr. 
person. Torben laver et opslag med 2 datoer.  
 
Der kommer nyt system til hjemmesiden i 
Hjerteforeningen. 

10 Arrangementer: 
Evaluering af:  
a) Cykeltur Skenkelsø 21. juni 
b) Sommertur, Esrumsø løbet, 31. august som 

blev aflyst 
Kommende: 
a) Nytårsmarch 1. jan. 2015 
 
 
 
b) Nytårskur: Dato – dans – mad? 
 
 
 
 
c) Generalforsamling: Dato – foredrag –

forplejning? 
 
 
 

Cykelturen til Skenkelsø var en god tur med 
15 deltagere.  
 
Der var ikke tilslutning til dette arrangement. 
 
 
Plancherne er klar til opsætning. Det bliver 
solgt kaffe, te, saftevand og kager efter 
marchen. 
 
18. januar 2015 kl. 11.00. 
Jeanette kontakter instruktør til dansen.   
Birgit kontakter Hanne i caféen angående 
mad og hal reservation. 
 
Den 2. marts 2015. Er der nogen der har en 
god idé til foredrag, så henvend dig til en fra 
bestyrelsen. 
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d) Grevinde Dannerløb 2015, 12. april: 
Orientering fra komitemøde 

e) Forslag til Sommerarrangement? 
 

Der er styr på de indledende tiltag til løbet.  
 
Vi vil prøve at bruge Sillebro Ådal. 
 

11 Evt.  Anne og Jørgen vil til foråret arrangere en 
tur til Eremitageslottet. 
 
Anne laver et opslag om Lady walk i maj. 
 
Kystvandring, Anne tager det op til næste 
bestyrelsesmøde. 

12 Dato for næste møde 9. marts 2015 hos Anne kl. 19.00 

 
For referat: Jeanette Clausen 


