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Bestyrelsesmøde mandag d. 29. april 2019 kl. 19 hos Hanne, Fyrrekrogen 2. 
 
 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat  Godkendt 

3 Orientering fra:  

3a  formanden Evaluering af Grevinde Dannerløb 
Skal der eventuelt uddeles isbon til unge løbere på 5,6 km? 
Ellers lutter ros fra alle sider. 
Forslag om klubbetaling af Frederikssund Stafet. Tak for sidst til 
Fjordløberne, der stillede med 119 klubbetalte deltagere til 
Dannerløbet. NB i Fr.sund Stafetten er der både gang- og løberute. 
Pris pr hold (4 personer) incl. buffet 1.000 kr. 
Sidste år var ingen fra gågruppen interesserede, så hvad gør vi i år? 
Hjælper det, hvis det bliver gratis? Vi skal slå et slag for det 
sociale/fællesspisning. Anne skal nok gøre reklame. Bestyrelsen 
siger nej til, at gå-gruppen skal have pengene til deres julefrokost i 
stedet for. Tilbud til alle medlemmer i motionsgruppen om gratis 
deltagelse i år! 
Hjertestarterkursus. Jeg har rekvireret 50 stk. ”Lær at starte et 
hjerte igen” fra Tryg-fonden med bl.a. dukke og instruktions-cd. Så 
hvordan gør vi? Formanden foreslår, at vi tilbyder et par kurser 
efter sommerferien.  Hanne spørger Charlotte, om hun kan lave et 
halv-times-kursus i Hjertestart. Åse spørger Lene Dalsgaard om det 
samme. Bestyrelsen vurderer efterfølgende, om der er stemning 
for et decideret førstehjælpskursus. 
Forslag om at vi arbejder for kommunal lederpris 2020 til Jens 
Erik Ellegaard. Alle bakker op om forslaget. Bodil undersøger 
kriterierne for at blive nomineret. 
Husk, at vi skal skrive os på som hjælpere til Hansens Cykelløb! 

3b  gå-gruppen Gå-gruppen bliver større og større. 43 deltagere sidste uge. 26 
Ladywalk deltagere i Hillerød d. 27. maj. Der er problemer med 
medlemssystemet i Hjerteforeningen, men det begynder at hjælpe. 
397 medlemmer pt. 

3c  løbegruppen Der er svingende deltagerantal fra gang til gang. Forslag om 
træner-løbermøde ved sommerferien. 

3d  cykelgruppen  Cykelgruppen havde 16 deltagere sidste torsdag. D. 13.6 er der 
sommercykeltur til Bognæs ved Sankt Hans. 

3e  ”vinteraktiviteterne” Orientering om yoga-hold. Der mangler en deltager i at yoga holdet 
kunne oprettes, men klubben betaler de manglende 300 kr, så der 
er yoga lørdag formiddag.  
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3f  webmaster  Intet nyt under solen. Webmaster er udenlands fra d. 18. maj til d. 
25. juni. Nyhedsmail inden Torben tager sydpå. 

4 Økonomi Hvordan ser økonomien ud efter Dannerløbet? 
Dannerløbet har givet et godt overskud. 
Egenkapitalens størrelse. D 1.1.2018 var den på 89.981,60 kr. – er 
det den størrelsesorden vi ønsker? Klubben har ingen økonomiske 
problemer pt.   

5 Aktiviteter  Datoer for arrangementer 2019-20: 
Ma 27.5. Ladywalk – Anne, Helen, Merete 
Fr 7.6. Blå nat – Hanne og Morten kl. 16-19 
To 13.6. Sommercykeltur – Anne, Helen, Merete 
Sø 16.6. Sommerarrangement – Helen og Bodil.  
Lø 17.8. Hansen Is Cykelløb – frivillige – Bodil og Lill 
Ma 19.8. Bestyrelsesmøde hos Helen 
On 21.8. Frederikssund Stafet – Bodil og Klaus Forup 
Sø 8.9. Ecco Walkathon – Anne, Helen, Merete 
Lø 28.9. Broåbningsfest – www.festoverfjorden.dk 
Ma 11.11. Bestyrelsesmøde m. julemad hos Bodil 
?? Julefrokost medlemmer – Anne, Helen, Merete 
On 1.1.20 Nytårsmarch – Anne, Helen, Merete 
19.1  Nytårskur – Torben og Hanne 
Ma 27.1.20 Bestyrelsesmøde  
Ma 9.3.20 Generalforsamling – Bodil – Niels Sættem 

6 Eventuelt Den der afholder bestyrelsesmødet, modtager efterfølgende 200 
kr. til forplejning. 
Bodil stopper til næste generalforsamling. Hvem afløser? 
Præsten har lavet en “Pilgrimsvandring på Hornsherred”. Folderen 
hænger på vores opslagstavle i hallen. 

7 Dato for næste møde Mandag 19. august kl. 19 hos  Helen. 

   
For referat: Hanne Hyllested, den  


