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Bestyrelsesmøde mandag d. 19. august 2019 kl. 19 hos Helen, Blommehaven 1. 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat  Godkendt 

3 Orientering fra:  

3a  formanden Hjertestarterkursus – nyt fra Aase. 
Lene og Laila vil gerne afholde hjertestarterkursus. Åse aftaler, 
hvornår de kan. Evt. både et for gå-gruppen og et for løbe-gruppen. 
Nyt depot for Dannerløbsgrej.  
Kriterier for idræts- og lederpris (Jens Erik) Bodil har undersøgt 
kriterier for at få en kommunal lederpris og Keld og Bodil skriver en 
indstilling. 
Bestyrelsen lader henvendelsen fra Bevæg dig for livet ligge. 
Kostestativer ved Kignæshallen – Bodil tager det med til 
brugerrådsmøde. 

3b  gå-gruppen Jævnt besøgt sommeren over, men nu er der 30 deltagere pr. gang. 
Systemet ved tilmelding i klubben virker stadig ikke. 

3c  løbegruppen Status, trænermøde: trænerbesætning efter 1.1.20. Aktiviteter.  
Trænere: Ole (søndag), Klaus (tirsdag) og Thomas (torsdag). Ole 
ønsker at stoppe efter generalforsamlingen 2020. Klaus skal 
tilbydes Oles honorar. Pengene skal fordeles med ¼ 
torsdagstræning, ¼ tirsdagstræning, ¼ søndagstræning og ¼ for at 
være cheftræner. 

3d  cykelgruppen  Det cykler deruda’. Mellem 7 og 15 deltagere pr.gang.  

3e  ”vinteraktiviteterne” Cirkeltræning og yoga: Udfordringen er, om vi stadig kan få lokalet 
på Sogneskolen. Yoga ved Berit i foråret løb økonomisk rundt. 
Bodil snakker med Jeanette om hvilke opslag der skal på 
foreningens FB side. 

3f  webmaster  Ikke noget nyt fra webmaster. 

4 Økonomi Status 
Ca 60 deltagere i Fr.sund Stafet -> udgift på ca. 15.000 kr 
Fjordløberne vil gerne give os rabat, men vi vil gerne betale fuld 
pris. 
Bodil kontakter Martin fra Hjerteforeningen, da de siger, at de ikke 
har modtaget klubbens regnskab, hvilket ikke passer. 
Fra Hjerteforeningen får klubben 8000 kr om året. Frederikssund 
afd. Får 113.000 kr. 

5 Aktiviteter  Kommende: 
Frederikssund Stafet on 21.8.  
Ecco Walkathon sø 8.9. 
Broåbning 28.9. 
Julefrokost f. medlemmer ti 10.12 kl 12. 
Nytårsmarch 1.1.20 
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Nytårskur: danselærerne er optaget 19.1.20: skal vi finde ny dato? 
Torben og Hanne undersøger, om det kan blive d. 12. eller 26.1. 
Det koster 50 kr at deltage – klubben giver tilskud på 50 kr. 
Nytårskur: Jeg har indgået aftaler med både Henrik i cafeen og 
Peter (danselærer) om d. 12.1. 
Fællesspisning hver måned 
Evaluering: 
Ladywalk 27.5.-mange deltagere i Hillerød. Til næste år bliver det 
måske Amager Strand igen, da turen der er anderledes end den 
ugentlige skovtur herhjemme. 
Blå nat 7.6. Klaus kommer med et udspil om løb omkring Brugsen, 
for at skabe opmærksomhed om klubben. Derefter vurderer vi, om 
vi stadig skal deltage i Blå Nat. 
Sommercykeltur 13.6. Stor succes. 22 deltagere. To lige lange ruter 
(en med bakker og en flad). 
Sommerarrangement 16.6. 12 deltagere til fællesspisning ved 
Rejsestalden. 
Frivillige til Hansen Is Cykelløb 17.8. Hjælperne får kørepenge. 
Henvendelse til Anne. 
Bodil har lavet et kæmpe arbejde, for at finde posterne. Hun 
henvender sig til Hansen Is med vores evaluering. 

6 Eventuelt Referat af generalforsamling mangler?? Husk HHP 
Åse: Ikke meget tøj tilbage. 

7 Dato for næste møde Mandag 11. november kl. 18 hos Bodil (julemidag) 

   
 
For referat: Hanne Hyllested, den  


