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Referat fra bestyrelsesmøde den 28/11 2011 
1. Nyt fra formanden: 

Niels Erik Skaaning, Ole Munch og Lise Skovsbo har holdt møde vedr. maratontræning med 
henblik på at kunne løbe Berlin maraton i september 2012. Ole vil lave et program efter 
Grete Weitz-metoden. Der vil blive indrykket en annonce i Lokalavisen, så andre løbere kan 
træne med. De skal naturligvis indmeldes i Hjerteforeningen Jægerspris Motionsklub. Der 
vil blive afholdt et informationsmøde ultimo januar, og træningen skulle begynde omkring 
1. februar 2012. I programmet vil indgå tirsdag, torsdag og søndagstræningen samt 
beskrive hvordan og hvor meget der skal trænes andre dage. 
 
Vi har i bestyrelsen fået valgt en gaveansvarlig, som skal sørge for køb af gaver til bl.a. 
afgående bestyrelsesmedlemmer. Aase er gaveansvarlig. 
   

2. Nyt fra Gå-gruppen: 
Der er, trods efterårsvejr, stadig godt gang i gå-gruppen. Antallet ligger på ca. 25-30 stykker 
pr. gang. 
 
Der har været lidt problemer angående at have hunde med på gåture. Vi har talt om det i 
bestyrelsen og har besluttet, at det ikke er en bestyrelsesopgave at vedtage en 
hundepolitik, men henviser til, at det løses blandt dem der har hunde med og derved 
aftaler internt, hvordan det skal foregå.  
 

3. Nyt fra Cykel-gruppen: 
Cykelgruppen er stoppet 1. november. Det har givet det ønskede resultat, at der er 
kommet flere mænd med ind i gruppen. Men når sæsonen begynder igen, er der plads til 
flere I vinterpausen er der fri mulighed for at aftale internt, at holde formen ved lige og 
selv arrangere nogle ture.   
 

4. Nyt fra Zumba-gruppen: 
Vi er kommet godt i gang. Vi er i snit ca. 20 pr gang og der er kommet 9 nye med på holdet 
og det er en fornøjelse at se, at der er kommet flere med fra gå-gruppen. Vi har det sjovt 
og får sved på panden, så prøv det, hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med den 
type motion. 
 

5. Nyt fra Løbe-gruppen: 
Her er der også stadig god tilslutning både tirsdage og søndage.  Husk refleks og/eller lys på 
tøjet, når du løber om aftenen. 
 
Lene laver et opslag omkring Lystrupløbet. 
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Til næste år vil Ole omlægge træningen den søndag til Fjordløbernes løb i august og der 
opfordres til, at vi støtter deres løb, da mange derfra deltager i Grevinde Dannerløbet. 
 
 

6. Opfølgning: 
-Klubbens hjemmeside, foto af bestyrelse m.m. 
Aase, Anne og Birgit skal aftale med Jens Erik Ellegaard om at blive fotograferet. Billederne  
sendes til Lene som vil uploade dem på hjemmeside. 
Kalenderen på hjemmesiden virker ikke pt. og det er et problem indefra hovedafdelingen.  
Lene har rykket Hjerteforeningens webmaster.   
 
-Pjece: 
Er sendt til trykning for 1 måned siden, Lene rykker Hjerteforeningen. Skal fordeles flere 
offentlige steder i Jægerspris og Lokalkomiteen i Frederikssund. 
 
-Træningsaktiviteter på bagsiden af Lokalavisen: 
Kan ikke lade sig gøre, da avisen ikke vil have gentagne aktiviteter på denne side. Så fortæl 
det til din nabo, venner og bekendte. 
 
-Nyt klubtøj: 
Det var flertal blandt løberne en søndag til træning, at det skulle være en koboltblå jakke, 
der skal være klubbens nye træningsjakke. Anne og Jørgen sagde også ja til farve og model 
og bestyrelsen vil gerne gøre et reklamefremstød i gå-gruppen for disse jakker, da de er 
gode at have uden på en tyk bluse eller fleecetrøje.  
Vi foreslår, at t-shirten og singlet skal være hvid, da det er svært at finde en blå der lige 
passer. Men vi vil gerne lige se på de farver, som er mulige at indkøbe til klubtøj. 
Løbebukser vil ikke være en del af træningstøjet, da det er meget individuelt, hvad hver 
især synes om og passer bedst.  
Lola har meddelt, at hun gerne vil overdrage klubtøjposten til en anden og Aase tog denne 
opgave til sig. 
  

7. Økonomi: 
-Årsregnskab: 
Vores økonomi er forsat god. 
 

8. Pressekontakt: 
Lene får indrykket annonce i Lokalavisen Frederikssund med maratontræning i klubben 
plus oplysninger om de aktiviteter vi ellers har i klubben. Annoncen skal indrykkes i januar 
for at ”ramme” nytårsfortsætterne. Lise forsyner Lene med fakta om maratontræningen, 
når det er fastlagt. Desuden indrykkes i december annonce vedrørende Nytårsmarchen på 
baggrund af tekst modtaget fra Anne/Jørgen. 
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9. Arrangementer: 
-Hjerteforeningens 50 års jubilæum: 
Vi vil lave en indsamling ved Nytårsmarchen og Grevinde Dannerløbet. Anne og Jørgen 
arbejder videre med det til Nytårsmarchen og Lise til Grevinde Dannerløbet. 
 
-Gå-gruppens julefrokost: 
Der er opsat en seddel hvor medlemmer af gå-gruppen kan tilmelde sig julefrokosten. Der 
er indtil videre 40 tilmeldte. Der er plads til 60 personer. Der er sidste tilmeldingsfrist den 
6. december 2011 
 
-Nytårsmarch 1.jan.2012: 
Som vanligt begynder den kl. 14.00 ved Rejsestalden. Der er brug for nogle hjælpere: 2 i 
køkkenet og 3 til oprydning. Henvend dig til Jørgen eller Anne, hvis du har mulighed for at 
give et nap. 
 
-Nytårskur 22. jan. 2012:  
Nytårskuren begynder kl. 11.00 i hallen med Les Lanciers. Jeanette booker undervisere.  
Ca. kl. 12.45 vil der være brunch i Cafe Kignæs. Lise tjekker op med halinspektøren og 
Jeanette bestiller mad og laver seddel til opslagstavlen.  
 
-Generalforsamling 26. feb. 2012:  
På valg: Lise Skovsbo(ønsker genvalg), Lene Madsen(ønsker ikke genvalg), Jørgen Huge 
Jensen(ønsker genvalg). 
Er der nogle der kunne være interesseret i, at indtræde i bestyrelsen, hører vi meget gerne 
fra dig. Lene udtræder, da hun har fået andet job, som kræver lidt mere af hende.  
Generalforsamlingen begynder kl. 11, hvor der serveres en sandwich samtidig med at vi vil 
blive underholdt. Selve generalforsamlingen begynder ca. kl. 11.45. Så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. 
 
- Grevinde Dannerløb: Gennemgang af budget for 2012, Pressemeddelelse m.m. 
Budgettet for Grevinde Dannerløbet ser meget fornuftigt ud. Lene har udfærdiget en 
pressemeddelelse, som indrykkes i de lokale aviser. I 2012 er det jubilæumsår for 
Hjerteforeningen, så der er lidt ekstra til deltagerne i år 
 

10. Dato for næste møde 
Næste møde er den 19. marts 2012 hos Anne på Bakkedraget 12, kl. 19.00 
 
For referat: Jeanette Clausen 


