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Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012  

1. Nyt fra formanden 

Vi har modtaget et tilskud fra Frederikssund kommune til vores børn, som går ind 

under familiemedlemskabet. For at kunne modtage sådanne tilskud, skal der 

indhentes børneattester på Ole Munch, Niels Erik Skaaning og Lise Skovsbo. Birgit 

instruerer Ole og Niels Erik i dette og sørger for at disse attester bliver indhentet. 

Der er lavet nye vedtægter fra Hjerteforeningen, som for motionsklubber træder i 

kraft 1/7 2012. Der er ikke de store ændringer og de er underskrevet af bestyrelsen. 

Vores nye depotrum på Jægerspris skole fungerer rigtig godt, så nu er der plads til gå-

gruppens ting i Kignæs hallens skab, hvor vi tidligere har haft de fleste af vores ting til 

bl.a. Grevinde Dannerløbet. 

Der har desværre været rigtig mange problemer med børneløbet i år, simpelthen 

fordi det er blevet mere populært end vi havde kunnet forestille os. Der var bestilt  

75 % flere medaljer i forhold til sidste år, men det var heller ikke nok. Der blev hurtigt 

trykt flere diplomer og iskuponer på dagen, men der var også for lidt T-shirts. Der 

blev straks bestilt flere medaljer og T-shirts, men leveringen har været meget lang og 

på grund af fejloptælling, var der stadig nogle som ikke fik hvad de skulle have. Det er 

blevet taget op i løbskomiteen så det undgås til næste år. 

 

2. Nyt fra Gå-gruppen 

Der er ca. 20-25 hver gang og der er kommet nogle nye medlemmer til og 

velkommen til dem. Der er hver gang nogle gode naturoplevelser qua af årstidernes 

skiften. Hold øje med hvad der står på tavlen, når der er tur. 

Jørgen blev, som tidligere refereret, meget inspireret på landsmødet og tager nu 

kontakt til Ida Enghave, som er ansat i Hjerteforeningen. Ida er cand. Scient. i idræt 

på Københavns universitet. Hun arbejder med fysisk aktivitet og sundhed og 

interesserer sig både for den fysiologiske side af idræt og for motivation og glæde 

ved at træne. Formålet med at invitere Ida er, at hun skal undervise i intervaltræning, 

som også kan bruges, når man går ture. Det kan I se frem til  



 

 

 

                  Jægerspris Motionsklub               

 

 
 

 
 

  

3. Nyt fra Løbeklubben 

I øjeblikket er der ca. 20 til intervaltræning om tirsdagen, ca. 10-12 stykker til 

bakketræning og ca. 30 om søndagen. Der har været lidt færre om søndagen i den 

senere tid og vi mener, at det må være at mange har holdt ferie sammen med de 

helligdage, som vi har i foråret.  Der kommer da heldigvis stadig nye løbere til, som er 

gode til at sprede vores gode rygte til andre, som gerne vil løbe - dejligt. Vi håber, at 

se mange igen inden sommerferien begynder. 

 

4. Nyt fra Cykel-gruppen 

Der deltager ca. 7-10 stykker hver gang. Turene i Nordskoven bliver varieret, så der er 

noget nyt at se på. Men kom endelig, der er plads til mange flere og alle kan være 

med. 

 

5. Nyt fra Zumba  

Vi havde Zumba fra november 2011 til og med marts 2012. Der har ikke været lige så 

stor tilslutning, hvilket sikkert er fordi, det nu bliver udbudt alle steder. 

Men selv om tilskuddet fra foreningen har været en del større for denne sæson, har 

vi besluttet, fordi der har været mange, der har sagt, at de håber at det kommer igen, 

at vi tager en sæson til. Sæsonen vil begynde igen den første lørdag i november og i 

år, vil vi høre om der er stemning for at prøve lidt nyt, som er Fun fit dance. Det er 

dans uden partner, hvor man lærer trin til alle danse. Der vil også være Zumba på 

programmet. Hvis du ønsker mere info om Fun fit dance og Zumba, så kontakt 

Jeanette. Der kommer opslag og nyhedsmail til efteråret. Vi kan dog løfte sløret for, 

at det vil være 30,- kr. pr gang.  

  

6. Opfølgning:  

-Gruppebillede på tavlen 

Det sørger Lise for kommer op. 
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-Nyt klubtøj 

Vi har haft indhentet tøj fra 4 forskellige sportstøjsforhandler og deri også tøj, som vi 

selv skal designe. Vi vurderede, at det bedste var det, som vi kunne designe selv. Der 

er nedsat en designgruppe, som er Niels, Aase, Lise og Jeanette. Vi håber, at vi efter 

sommerferien kan være leveringsdygtige.  

 

-Medlemslister 

Anne følger op på medlemslisten, så vi kan få overført dem, som er registeret i 

Hjerteforeningens hoved afd. eller Frederikssund til Jægerspris. 

 

-Nyhedsmails 

Der er opsat en seddel på tavlen i Kignæs hallen, hvor du kan skrive dig på og så vil vi 

sende nyhedsmails, når vi har noget på programmet, så man ikke altid skal søge sine 

oplysninger på tavlen. Der vil stadig blive opsat sedler på tavlen, da ikke alle ønsker at 

anvende mails. 

Niels sørger for at oprette en mail, som vi er flere der kan sende meddelelser fra. 

 

-Markedsføring af klubben 

Vi vil være mere synlige, derfor vil der indenfor meget kort tid, være nogle som vil 

blive spurgt om de vil være med til at svare på nogle spørgsmål og så komme på 

vores hjemmeside. Vi vil så gerne vise, at vi er en klub for alle. Vi vil begynde med 

løbegruppen. 

Vi har endvidere bestilt 2000 foldere, som beskriver vores aktiviteter i klubben og 

disse skal omdeles i Jægerspris, Gerlev og Landerslev. Dette vil foregå en søndag, 

hvor vi skifter den planlagte træning ud med omdeling af foldere. I vil blive 

informeret, når det skal foregå. Ole vil selvfølgelig blive informeret om dette, så han 

kan planlægge det i vores træning. 

Derudover vil Niels undersøge om vi evt. kan få nogle billeder i J.A.F. 

(antenneforeningen) fra vores træning. Aase vil kontakte Skibby Kino 
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-Forsikringer ifm. Grevinde Dannerløbet m.m. 

Jørgen har haft kontakt med Hjerteforeningen og vi har fået at vide, at alle som 

udfører et stykke frivilligt arbejde i Hjerteforeningens regi, er dækket efter reglerne 

”Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader” Derfor skal alle skrives op, som vi 

også gør, for at kunne dokumentere, at det ikke bare lige var en, som ad hoc sprang 

til og så kom til skade. For så er man ikke dækket. 

   

7. Økonomi. -Gennemgang af regnskab for Grevinde Dannerløbet 2012 

Vi fik igen i år et fint overskud på løbet. Vi vil derfor gerne donere 25.000 kr. til 

Hjertebørn. Derudover arbejder vi på at få opført nogle fitness baner i skoven, som 

alle kan benytte, når de er i skoven. Dette skal Lise tale med Niels Sættem om, og får 

vi lov, fortsætter vi dette arbejde.   

 

8. Webmaster 

Niels vores nye webmaster og han har ændret lidt siden. Han skal desuden på et 

kursus i Hjerteforeningen, så han kan få styr på billeder og andet spændende på 

sådan en side. 

 

9. Arrangementer: 

-Sommerarrangement fest/tur 

Vi har i år besluttet, at der ikke er bus til Eremitageløbet, da antallet af deltagere har 

været for få i de sidste år. 

Derfor har vi fundet et nyt løb, som foregår på Orø den 9. september 2012. Dette vil 

også være en del af vores årlige sommerfest. Se mere her: Orøløbet Der kommer 

opslag fra Anne og Aase, som er primusmotor på dette arrangement. Men sæt X i 

kalenderen allerede nu. 

 

 

http://www.orøløbet.dk/
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Foredrag fra DAF (Dansk atletik forening)  

Jeanette prøver, at skaffe oplysninger om dette foredrag, som vi evt. kan afholde 

sammen med andre lokale løbeklubber. I vil høre nærmere, når vi har noget klar. 

 

10.  Dato for næste møde 

Det er hos Aase, Fyrreparken 21, den 5/11 2012 

 

For referat: Jeanette Clausen 


