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Referat af bestyrelsesmøde den 5/2-17 
 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden  Den er godkendt. Der var afbud fra Aase, Birgit 
og Kjeld 

2 Godkendelse af referat   Underskrevet af fremmødte. 

3 Orientering fra:  

3a Formanden 
Bestyrelse: generalforsamling (se bilag m forslag til 
dagsorden), nye bestyrelsesmedlemmer  
 
 
 
 
 
Hjerteforeningen: landsindsamling 
 
 
 
 
Førstehjælp 
 
 
 
 
 
 
Hjertesti  
 
 
 
 
Frederikssund kommune: lokalefordeling 17-18 
 
 
 
 
Lokal DHL 2017  
 
 
 
Broløb 2019 

 
Dagsorden til generalforsamlingen skal sendes 
ud 3 uger før. Generalforsamling er den 6/3-17. 
Der er fællesspisning og foredrag inden 
generalforsamlingen. Vi spørger i grupperne og 
der er nogen der kunne være interesseret i at 
være med i bestyrelsen.  

Forslag om at der i klubben bruges en 
træningssøndag for løbere og gå-gruppen til at 
være indsamlere fra kl. 9 til 14 den 30.4-17. Der 
spørges i grupperne om det har interesse. 
 

I Frederikssund lokalkomité bliver der oprettet 
et kursus onsdag den 29/3-17 for alle 
medlemmer i Hjerteforeningen. Varighed er 1 
time. Det afholdes på Frivillige stedet kl. 13 og kl 
14.30. Tilmeldingen til Ingrid Overgaard via 
Lokalkomitéen Frederikssund. 
 
Bodil mødes med Niels Sættem, da 
afmærkningen er ændret. Der mangler også 
nogle hjerter og lidt opfyldning på nogle af 
stierne. 
 

Ingen yderligere lokaleønsker fra os. Det 
fungerer godt med filmlokalet på Jægerspris 
skole og der er bademulighed i hallen. 
 
Alle løbeklubber i kommunen har været inviteret 
til at arrangere et stafetløb i Frederikssund. Vi 
har takket nej til at arrangere. 
 
Bodil undersøger hvem der er kontaktperson til 
et evt. cykel- og motionsløb over de 2 broer i 
Frederikssund kommune. 
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3b  gå-gruppen Der kommer jævnligt nye til ved mund til øre-
metoden. 

3c Løbegruppen, nye løbere 
 
 
Trænerkursus 

Der er kommet 7 nye løbere efter nytår, som er 
blandet af nybegyndere og nogle som har løbet 
lidt. 
 
Lise, Ole, Klaus, Peter og Jeanette skal på 
løberseminar den 5/3-17 på Syddansk 
Universitet. 

 

3d cykelgruppen  Holder pause til den 3/3-17. Annonce skal 
indrykkes i avisen 14 dage før. Anne og Helen 
skriver en tekst. Der skal også på hjemmesiden 
og nyhedsmail. 

3e ”vinteraktiviteterne” Cirkeltræning 
 
 
Aqau Fitness 

Cirkeltræningen har i snit 15 deltagere pr. gang. 
Fortsætter til og med 29/3-17.  
 
Husk at der Aqua Fitness i svømmehallen i 
Frederikssund: mandag og onsdag kl 16.15 og 
lørdag kl 11.30. 

3f  webmaster  Der er 148 på nyhedsmaillisten, så vi kommer 
godt ud med vores tiltag.  

4 Økonomi Der var afbud fra Kjeld 

5 Aktiviteter 
Facebook (Jeanette) 
 
 
 
Tøjsalg, udendørs fitness-redskaber (Aase)  
 
Generalforsamling den 6.3.17: kulturelt indslag 
(Helen), arrangement i øvrigt  
 
Fællesspisning i Café Kignæs  
 
 
Dannerløb den 2.4.17  
 
 
Opfølgning: 
Julefrokost 
 
 

 
Jeanette færdiggør facebookprofilen og gør 
den lukket, så man skal være medlem i 
gruppen. 
 
Udsættes til næste møde 
 
Dagsorden sendes ud jævnfør vedtægterne. 
 
 
Den første fællesspisning er den 7/2-17 kl 
19.20 
 
Til nytårskuren har der været efterlyst 
hjælpere til Dannerløbet. Henvendelse til 
Jens Erik Ellegaard. 
 
Der deltog 58 på Gerlev kro. 
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nytårsmarch  
 
 
 
nytårskur 

Tak for det fine arrangement. Der deltog 224 
trods varsel om halvdårligt vejr. Ruten var 
ændret lidt p.g.a. af føret på ruten. 
 
Der deltog 76 til nytårskuren. Der var stor 
begejstring for arrangementet. Gode 
undervisere og fantastisk mad. 

6 Eventuelt  

7 Dato for næste møde Der konstitueres lige efter 
generalforsamlingen og der aftales 

mødedatoer ved dette møde 

   
 
For referat: Jeanette Clausen, den 5/2-2017 


