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Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2015  
 

 Dagsorden Referat 

1  Velkomst Afbud fra Anne og Kjeld 

2 Orientering og nyt fra formanden: 
- Ny ”vejledning til indmeldelse er klar”  
- På valg til næste generalforsamling:  
Jørgen, Torben og Lise 
 

Lise har lavet en ny vejledning til 
indmeldelse. Den bliver hængt 
op i Kignæs hallen og kommer 
på vores hjemmeside. 
Vi er ikke med i Aktiv Fritid pga. 
nyt system. 
Jørgen ønsker ikke genvalg 
Torben ønsker genvalg 
Lise ønsker ikke genvalg 

3 Orientering og nyt fra Gå-gruppen: 
 

I foråret var der over 35 og i 
sommers har der været ca. 30. 
Der var 32 på september-turen 
som var rekord. Der er kommet 
en del nye medlemmer.  

4 Orientering og nyt fra Løbe-gruppen: 
 
 
 
 
 
- Løbetrænermøde 

Efter sommerferien har der 
været knap så mange deltagere 
om søndagen. Tirsdag har været 
med god tilslutning, 
Bakketræning slutter 8-10-15. 
 
Der er ikke startet begynderhold 
op, da tilslutningen sidste år var 
meget begrænset. Der er større 
tilslutning efter nytår. 

5 Orientering og nyt fra Cykelgruppen: Der er 20 medlemmer. Der er 
10-15 som kører med på turen 
om torsdagen. Vinterpause 1-
11-15 og begynder den 3-3-16. 

6 Orientering og nyt fra ”Cirkeltræning”: 
- Status på lokaleleje 

Der er indgået aftale med 
Jægerspris skole på Møllevej 
100 i det gamle filmlokale. Start 
den 7-10-15. Følger skolens 
ferier. 

7 Orientering og nyt fra Webmaster: 
-Status på nyhedsmail 
-Hjemmesiden 

Der er fortsat problemer med 
mailsystemet fra 
Hjerteforeningen. Vi prøver at 
sende på en alternativ måde. 

8 Økonomi: 
-Økonomi for klubben 

Den er ok 
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9 Opfølgning: 
a) Idéer til ”brug af klubbens overskud” 

 
 
 
 
 

b) Klubtøj: Krydstjek af lager (Kjeld og Aase) 
 
 

c) Ny markedsføring af klubtøjet (Lise) 
 
 

d) Medlemslister (Anne og Lise) 
 

 
e) Uddeling af de nytrykte foldere  

 
Bestyrelsen er enige om at 
inddrage hjertebørnene i 
børneløbet til Grevinde 
Dannerløbet. Lise bringer den 
videre til løbskomitéen. 
 
Der er styr på hvem der har 
afregnet løbetøj. 
 
Lise får et udvalg af tøjet, så det 
kan vises frem til træning. 
 
De ser fine ud og bliver løbende 
ajourført. 
 
Elever fra Klub Højen deler 
foldere ud. Det sættes i gang af 
Birgit. 

10 Arrangementer: 
Evaluering af: 

a) Fælles cykeltur til Kulhus 27. juni 
 
 

b) Sommertur Sillebro Ådal 6. september 
 

 
 

 
c) Ecco Walkaton 20. september 

 
 
 
Kommende: 

d) Julefrokost Gå-gruppen m.fl. dato og sted 
 
 
 

e) Nytårsmarch 
 

f) Nytårskur, dato og sted  
 
 

g) Generalforsamling (Dato, sted m.m.??) 

 
16 personer deltog i cykelturen. 
Tog Columbus over og spiste i 
Hundested på Bryghuset. 
 
Det var en dejlig tur hvor ca. 20 
deltog. De fleste mødtes ved 
biografen og gik turen frem og 
tilbage.  
 
En regnfuld dag, hvor 15 gik 10 
km og 2 gik 6 km. Alle kom godt 
igennem. Et godt socialt 
arrangement. 
 
Gerlev kro den 15-12-15 kl. 
12.00. 169,- kr. pr. person. 
Opslag på tavlen kommer. 
 
1-1-16 kl 14.00 fra Rejsestalden. 
 
24-1-16. Jeanette undersøger 
lokale. 
 
7-3-16. Lise undersøger om 
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   Rejsestalden kan reserveres. 
 

11 Eventuelt: 
 

Klubben ønsker regler fra 
kommunen angående brug af 
fællessauna. 
 

12 Dato for næste møde 26-11-2015 kl. 18.00 på 
Toldboden. 

 


