
 

HJERTEFORENINGEN 
Jægerspris Motionsklub 

 

Bestyrelsesmøde 27. marts 2017 kl. 19 hos Anne, Bakkedraget 12, Jægerspris 
 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat  
- bestyrelsesmøde 5.2.17 
- generalforsamling 6.3.17 

 
Godkendt 
Godkendt 

3 Orientering fra:  

3a Formanden 
- Dannerløb 2.4.17, status 
- idrætsvision for Jægerspris, proces 
- HJF landsindsamling 30.4.17, status 

 
Færre tilmeldinger end sidste år. Ved 500 
deltagere går regnskabet i 0. ”Pågen” er ny 
brødsponsor. 
 
Gymnastikforeningen indbyder til 
fællesmøde d. 20.4, hvor Åse og Jeanette 
deltager. 
 
Der mangler pt. indsamlere til 15 ud af 32 
ruter. Løbeklubben laver indsamlingsløb på 
dagen. 
 
Idrætsfacilitetspuljen: Bodil har ansøgt om 
penge til at få pergolaen ved Café Kignæs 
overdækket. 
 
Bodil skal mødes med Sættem om 
ændringen af Hjertestien. 

3b  gå-gruppen Kernegruppe af 80 medlemmer. 
Max. 35 deltagere hver tirsdag. 
 

3c løbegruppen Syv nye medlemmer efter jul. 
35 løbere i gennemsnit tirsdag og søndag. 
Trænerbesætningen er flg.: 
Søndag: Ole 
Tirsdag: Klaus 
Torsdag: Lise 

3d cykelgruppen  15-20 deltagere i cykelgruppen. 
Klubbens gule veste bliver skippet – man kan 
medbringe sin egen. 

3e ”vinteraktiviteterne” Cirkeltræning hver onsdag – sidste gang d. 
29.marts. 
Sidste onsdag i april overtager Signe med 
yoga indtil sommerferien. 
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Vandaerobic: 20-30 deltagere hver lørdag. 

3f  webmaster  Webmaster Torben skriver ud, at der er 
fællesspisning d. 1. tirsdag i april, maj og 
juni. 

4 Økonomi: Kjeld gennemgår klubbens regnskab og 
budget 

Kjeld ønsker at flytte klubbens konti fra 
Nordea til Handelsbanken, da Nordeas 
service er alt for ringe. Bestyrelsen er 
positivt indstillet. Kjeld udarbejder et budget 
til næste møde. 

5 Aktiviteter: 
- datoer for arrangementer 2017-18 
- salg af klubtøj – oplæg fra Aase og Bodil  

 
Generalforsamling: mandag d. 5. marts 2018. 
Fællesspisning 1. tirsdag i april, maj og juni. 
Bestyrelsen overvejer, om ugedagen skal 
være en anden efter sommerferien. 
 
Vores gamle klubtøj er fra 2011. Skal vi 
stadig have det? 
Åse og Bodil tager til Torben Hansen fredag 
og kigger på mulige jakker og t-shirts. Torben 
Hansen vil efterfølgende administrere salget, 
så klubben ikke ligger inde med et lager. 

6 Eventuelt Ingen punkter. 

7 Dato for næste møde Mandag 22. maj kl. 19 hos Hanne, 
Fyrrekrogen 2 

   
 
For referat: Hanne Hyllested, den 27. marts 2017. 
 
 


