
 

 
 

                  Jægerspris Motionsklub  

     

 
Referat af Hjerteforeningen Jægerspris Motionsklubs bestyrelsesmøde den 11. marts 2012 

1)Velkomst 

Afbud fra Jeanette. 

 

2)Konstituering af bestyrelsen: 

Lise formand 

Jørgen næstformand 
Jeanette sekretær 

Birgit udtræder som kasserer og Kjeld Riis Petersen indtræder som kasserer 

Niels Runge udtrådt som webmaster forinden generalforsamlingen og Viggo Dandanell indtræder som webmaster for et år. Er på valg ved næste 
generalforsamling. 

Anne, Birgit og  Aase bestyrelsesmedlemmer 

 

3)Nyt fra formanden, herunder uddeling af arbejdsopgaver: 

Arrangementer i løbet af året 2013: 

Sommerfest forsøges afholdt i august/september 2013. Festudvalg Anne, Birgit og Lise 
Der er planlagt sommercykeltur den 20. juli 2013 af gågruppen 

Julefrokost for gågruppen. Festudvalg Anne og Jørgen 

Nytårskur. Festudvalg Jeanette og Birgit 
Nyt tøj, Aase 

Det påtænkes at afholde et foredrag med Stine Bosse ”Det handler om at turde” som muligvis kunne blive i JAS. Anne undersøger prisniveauet. 

 

4)Nyt fra Gågruppen: 

Gågruppen: Det kører godt, tirsdag den 6. marts 2013 mødte 29 medlemmer op, og der satses på rekord tirsdagen efter, den 12.marts 2013. De 

månedlige udflugter er startet. Der har været 2, den første var til Nordskoven og den anden  til Hjertestien i Frederikssund. 

 

5) Nyt fra Cykelgruppen: 

Cykelgruppens opstart er efter påske, og ruten vælges på dagen. 

 

6)Nyt fra Zumbagruppen: 

Zumba: Der er mellem 8 og 17 til Zumba pr. gang. Sæsonen slutter den 23. marts 2013. Pengemæssigt løber det rundt. 

 

7)Nyt fra Løbeklubben: 

Trods kulden er der stort fremmøde om søndagen, ca. 25, og stort fremmøde om tirsdagen i gennemsnit ca. 20. Der er kommet 5 nye løbere siden 

nytår, der alle har været meget positive. 

 

8)Webmaster: 

Viggo har haft en dialog med Hjerteforeningen. Viggo har haft lidt problemer med at oprette nyhedsmails til medlemmerne. Ideen med nyhedsmailen 

er, at der umiddelbart før et arrangement i Hjerteforeningens motionsklub sendes nyhedsmails til medlemmerne. Der er 106 medlemmer, der er 
tilmeldt nyhedsmails. Der er også lidt problemer med rettighederne på Hjerteforeningens hjemmeside, da det er muligt at ”rette” i andre foreningers 

referater m.m., men det undersøger Viggo med Hjerteforeningen. Viggo prøver at rydde op på motionsklubbens hjemmeside, så den bliver mere 

struktureret.  Vi skal huske at opfordre medlemmerne til at oplyse mailadresser til nyhedsmails. Hjerteforeningen vil annoncere vores Grevinde 
Dannerløb på deres forside. Vi er ikke med i Trimkalenderen-Viggo undersøger. Viggo foreslår en årskalender på hjemmesiden og har det med i det 

videre arbejde med hjemmesiden. 

 
Link til hjemmesiden og hvor man kan tilmelde sig nyhedsmailen: 

Linket er: http://www.hjerteforeningen.dk/mkjaegerspris/ 

Tilmelding til nyhedsmailen findes her: http://www.hjerteforeningen.dk/mkjaegerspris/nyhedsbrev/ 
 

Viggo undersøger om Dropbox kan anvendes som en fælles harddisk for bestyrelsen på samme måde som Dropbox anvendes af komiteen for 

Grevinde Dannerløbet 

 

9)Økonomi: 

Kassereren oplyste, at der allerede nu er kommet regninger i forbindelse med Grevinde Dannerløbet den 7. april 2013, der er bevægelse på denne 
konto. Der skal bruges kontanter til løbet til byttepenge og  til præmier, som er 12 x kr. 400,00 og 12 x kr. 250,00. Der er sponsorgaver fra Torben 

Hansen på 12 x kr. 200,00.  

Keld og Birgit aftaler indbyrdes, hvordan det videre fornødne skal foregå vedrørende overdragelsen af regnskabet fra Birgit til Keld. Banken ordner 
de fornødne papirer når referatet fra bestyrelsesmødet foreligger i underskrevet stand af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  

Der afventes afsluttende regnskab for Zumba for resten af sæsonen. 

Aase skal have adgang til at kunne se tøjkontoen. 
Keld har allerede oprettet kontooversigt. 

 

10)Opfølgning: 

A)Klubtøj: Lise har fået tilsagn om, at de bestilte jakker og t-shirts kommer inden Grevinde Dannerløbet. 

http://www.hjerteforeningen.dk/mkjaegerspris/nyhedsbrev/


B)Medlemsliste; Gågruppen er færdig. Anne følger op jævnligt om der er ændringer/rettelser. Medlemslisten for løberen er ikke revideret færdig. 

C)Markedsføring: Folderen er uddelt. 

D)Projekt ”Træningsbane i skoven”: Lise har haft møde med  Niels Sættem fra Stiftelsen. Sættem oplyser, at det meste af skoven er lejet ud til jagt, 

og at skoven er fredet. Lise forslog, at motionsbanen kunne anlægges i den nordlige del af den redede ”Mindelund”, hvilket han ikke var helt 
afvisende overfor, men var lidt spekulativ med hensyn til forstyrrelse og indgriben i skovens naturlige miljø. Sættem vil tage forslaget med på møde i 

Stiftelsen.  

 

11)Arrangementer: 

A)Nytårsmarch evaluering:  Det var en god tur, men noget mudderet nogle steder, så ruten blev omlagt et stykke. De fleste deltagere forventer ikke at 

kunne gå tørskoet gennem skoven på denne tid af året, for folk er klædt på til turen. Antallet af deltagere må betragtes som en succes, ca. 230. 
B)Nytårskur evaluering: Det var et rigtig sjovt arrangement med Jan og Birthe og hyggelig brunch bagefter. Der var stor tilslutning, ca. 78. 

C)Generalforsamlingen evaluering: Der var god tilslutning til generalforsamlingen, der blev afholdt på en hverdag om aftenen. Der var forinden 

generalforsamlingen fællesspisning, som var for egen regning. Under generalforsamlingen blev serveret kaffe og kage. 
D)Grevinde Dannerløbet: Præmiesummen på 12 x kr. 400,00 og 12 x kr. 250,00 og sponsorgaver på 12 x kr. 200,00 fra Torben Hansen blev 

godkendt. 

E)Anne, Birgit og Lise ser efter arrangementer til sommerfesten. 

 

12)Eventuel: 

Det blev drøftet, om der skal bruges energi på et hjertestarterkursus, da dette blev nævnt under generalforsamlingen. Det bliver undersøgt, om Ingrid, 
fra lokalgruppen Frederikssund, har planer om et sådan kursus. 

 

13)Dato for næste møde: 

Næste møde den 10. juni 2013 kl. 19.00 hos Viggo, Ved Kignæs 12. 

 

_________________________  _________________________                   _______________________ 

Lise formand   Jørgen næstformand                                               Birgit kasserer 

 

 
_________________________  ________________________                                     ____________________ _____ 

Anne   Viggo                         Aase 

 
 

__________________________  ___________________________ 

Kjeld   Jeanette 

               


