
 

HJERTEFORENINGEN 
Jægerspris Motionsklub 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 12. november 2018 kl. 18 hos Bodil, Thyrasvej 4 
 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2 Godkendelse af referat  Referat godkendt 

3 Orientering fra:  

3a Formanden Rekruttering  
- Dannerløbs-tovholdere 
- Løbetrænere 
- Bestyrelse? 

Dannerløb: Vi skal rekruttere en til 
sekretariatet (Lene Madsen udtræder) og en 
ruteansvarlig sammen med Allan (Viggo 
udtræder). Pladsansvarlig bliver Morten. 
Løbetrænere: Ole stopper, når Bodil går af 
som formand i 2020. Lise er stoppet, men vil 
gerne være vikar. Lønpolitikken skal 
overvejes. Er det kun ”cheftræneren” der 
skal have løn eller skal ”anden”- træneren 
også have en del af kagen. 
Bestyrelse: Anne, Hanne, Åse, Merete og 
Kjeld er på valg. 
Vi dropper al diskussion om T-shirts til 
Dannerløbet. Det bliver alt for bøvlet. 

3b  Gå-gruppen Planen for 2019 er meget fin. Julefrokost for 
alle motionsklubbens medlemmer d. 11.12. 
Nytårsmarch- Bodil sætter gåturen i gang kl. 
12. 

3c Løbegruppen Nyt tilbud om løb torsdag kl.9 fra 
Rejsestalden og torsdag 17.30 fra 
Kignæshallen. 

3d Cykelgruppen  God vind i cykelgruppen. Der arbejdes på, at 
alle bliver udfordret. 

3e ”Vinteraktiviteterne” Cirkeltræning er i gang. 

3f  Webmaster  Torben og Bodil arrangerer et møde med 
frivillighedskonsulenten vedr. sharepoint 
(afløseren for dropbox). 

4 Økonomi Der er penge på kontoen. Kjeld ændrer vores 
seks konti til to: en til Dannerløb og en til 
drift. Vi bliver i Nordea, da vi ellers skal 
ændre nummeret til mobilePay. 
Ikke meget tøj tilbage hos Åse. Åse prøver at 
sælge det til cirkeltræning. 
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Jeanette skal reklamere for vores nye klubtøj 
på FB. Der arbejdes på, at tøjet kan handles 
direkte hos Torben Hansen udenom klubben. 

5 Aktiviteter  Kommende arrangementer:  
Nytårskur d. 20. januar. Dans fra 11-13 og 
spisning kl. 13. Pris: 50 kr. pr person – buffet 
fra Cafe Kignæs til 110 kr. Drikkevarer for 
egen regning. 
Generalforsamling 4. marts. 
Foreningen burde stille med gå-hold til 
Frederikssund Stafetten. 
 

6 Eventuelt Folderuddeling: Uddelt på biblioteket, 
apoteket, Frederikssund Sygehus, 
Rejsestalden mm. 

7 Dato for næste møde Mandag d. 28. januar 2019 kl. 19 hos Torben 

   
 
For referat: Hanne Hyllested, den 12.11. 2018 


