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Referat af bestyrelsesmøde den 5.november 2012 

Dagsorden 

1. Velkomst   

Der var afbud fra Niels Runge 

2. Nyt fra formanden 

Billedet med bestyrelsen er sat op på opslagstavlen i Kignæs hallen.  Så er der mulighed for 

alle at se, hvem der er med i bestyrelsen, hvis man ønsker at komme i kontakt med en af 

dem. 

Jens Erik Ellegaard og Lene Dalsgaard har været til TV2 Charlies Hjertegalla den 29/9-2012. 

Vores motionsklub havde fået to fribilletter, fordi vi har doneret 25.000 kr. til Hjertebørn. 

Niels Erik Skaaning skal på løbertræner kursus som afholdes af DAF (Danske Atletik 

Forbund) Så vi glæder os til at se, hvad han får lært. 

 

Der afholdes, ligeledes hos DAF, et seminar den 10/11-2012 på Syddansk universitet i 

Odense, hvor to fra løbskomitéen deltager for at få gode idéer og erfaringsudveksling til 

afvikling af Grevinde Dannerløbet. 

 

3. Nyt fra Gå-gruppen 

Der er ca. 25-30 deltagere hver gang i gå-gruppen. Der er vinterpause med månedsture. 

Der afholdes julefrokost den 11/12-2012. Alle i motionsklubben kan deltage i denne 

julefrokost. Der er invitation på opslagstavlen, hvor det fremgår hvornår der er sidste 

tilmelding, betaling m.m. 

 

4. Nyt fra Løbeklubben 

Niels Erik har fået arrangeret med JIK, at der er lys på grusbanen mellem skolerne, så vi kan 

anvende denne bane til intervaltræning om tirsdagen. Der er meget stor tilslutning til 

intervalløbene hver tirsdag. Vi er mellem 20-30 løbere. Om søndagen er der ca. 25-30 

løbere. 

 

Der er nogle af løberne som har deltaget i Skovmaren den 4/11-12. Alle klarede løbet flot. 

Der blev delt flyers ud vedrørende Grevinde Dannerløbet den 7/4-2013. 
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5. Nyt fra Cykel-gruppen 

Cykelgruppen har parkeret cyklerne for denne sæson. De begynder igen marts/april 

afhængig af vejret. 

 

6. Nyt fra Zumba 

Zumba og fun-fit er begyndt igen den 3/11-2012. Der var 18 deltagere den første gang. I år 

er der jo fun-fit, som er dans uden partner og vi har indledt med vals. Det er ganske 

fornøjeligt. 

  

7. Opfølgning:  

-Nyt klubtøj: Der er bestilt et sæt i str. M, så vi kan se hvordan det kommer til at se ud, og 

så kan løbetøjsudvalget komme med de endelige og sidste rettelser. Det har været en lang 

proces, men det har været det værd, synes vi. Tøjet vil blive forhandlet af Torben Hansen 

Sport. Vi vil få prøvesæt i alle størrelse, så der vil være mulighed for at bestille den rigtige 

størrelse. Vi kan allerede nu sige, at det først bliver efter Nytår, men vi håber, at det kan 

leveres inden Grevinde Dannerløbet. 

-Medlemslister: Aase sørger for at opdatere medlemslisten fra løbegruppen. Anne har 

opdateret for gå-gruppen.  

-Markedsføring af klubben: Vi har fået opdateret vores brochure, som vi skal have delt i 

Jægerspris, Gerlev, Landerslev. Jeanette hører om de største elever fra Slotsparkens 

Friskole vil dele dem ud. Birgit vil høre om klubbens børn vil dele nogle ud. De vil blive 

betalt med 1 kr. stykket. Vi vil have delt dem ud inden årsskiftet. Anne prøver via Post 

Danmark, at få overblik over, hvor mange husstande der i de områder. 

 

-Projekt ”Træningsbane i skoven”: Lise har været i kontakt med nogle udbydere og vi så 

nogle skitser af nogle træningsbane-moduler. Der arbejdes videre med projektet. 

 

-Evaluering af sommerarrangement: Vi har fået positiv respons om arrangementet og det 

var en succes, dels fordi der var noget både for gå-gruppen og løberne og så var vi 

fantastisk heldige med vejret. Vi satser på, at have et arrangement af samme slags til 

næste år. 

   

8. Økonomi: 

Vi gennemgik det foreløbige regnskab for 2012 og det ser ud som forventet. Hvilket er at 

betegne som ok. 
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9. Webmaster:  

Vi har i klubben oprettet en mailadresse, så der kan sendes nyhedsmail ud til 

medlemmerne. For at alle skal være fortrolige med dette i bestyrelsen, skal Niels lave en 

vejledning, så alle kan sende mail og sortere i de grupper der er oprettet. Niels skal 

ligeledes tage listen ned fra opslagstavlen og oprette dem i kontaktpersoner. Han skal 

sætte en ny liste op.  

 

10. Arrangementer: 

-Gå-gruppens julefrokost: Den 11/12-2012 kl. 12.00 i Kignæs Caféen. Der er gåtur først. 

S.U. 27/11-2012 og der skal betales senest den 4/12-2012 til Anne. Se invitation på 

opslagstavlen. 

-Nytårsmarch 1. jan. 2013: Hjerteruten kan nogle gange være lidt svært fremkommelig, så 

Jørgen tjekker op på rutens tilstand medio december og kontakter skovfogeden Jan Peter, 

hvis der evt. skal fyldes op med flis eller lignende. Er den meget dårlig, vil der blive en 

reserverute. Anne vil sørge for at finde en kaffe/kage ansvarlig, da hun ikke selv kan 

deltage på dagen. Jørgen og Anne sørger for at der bliver opsat sedler.  

-Nytårskur 20.jan. 2013: -menu, underholdning m.m.: Lokaler er reserveret og Jan og Birte 

Thustrup er booket til Les Lanciers. Aase laver opslag, sender nyhedsmail og aftaler menu 

med Line. Bliver vi mere end 70, skal der dækkes op i hallen. 

-Generalforsamling: dato, afvikling m.m.. På valg: Jeanette, Anne, Birgit og Aase: 

Generalforsamlingen vil til næste år blive afholdt mandag den 25/2-2013. Der vil være 

fællesspisning for egen regning kl. 18.00 og generalforsamlingen begynder kl. 19.00. Alle 

ønsker genvalg, men hvis der er andre som gerne vil stille op, kan de henvende sig til 

bestyrelsen. 

-Grevinde Dannerløbet 7. april 2013: Vi bibeholder startgebyret fra løbet i 2012. Der er 

bestilt nye medaljer til børneløbet og så får de et årstal på medaljen. Det er vedtaget, at 

der ikke gives kørselsgodtgørelse til dem, som anvender egne biler, når der skal køres til 

depoter. 

11.  Evt. 

Jeanette skal deltage i Frederikssund kommunes idrætskonference den 13/11-2012. 

12.  Dato for næste møde:  

Den 11/3-2012 hos Jørgen Huge-Jensen. 
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For referat: Jeanette Clausen 


