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Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 
 

 Dagsorden Referat 

1 Velkomst  Alle er mødt 

2 Konstituering af bestyrelsen Alle fortsætter på deres nuværende poster 

3 Orientering og nyt fra formanden 
- Fordeling af arbejdsopgaverne i 
bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
- Trænermøde for klubbens trænere 

Sommerfesten: Aase og Anne 
Walkaton: Jørgen 
Julefrokost: Jørgen og Anne 
Nytårsmarch: Jørgen, Anne og Lise 
Nytårskur: Birgit og Jeanette 
Generalforsamling: Lise 
 
Der er repræsentantskabsmøde den 9. til 10. maj og 
Lise kan ikke deltage. Jørgen eller Kjeld deltager. 
 
Der vil være samling for trænere i foråret. Lise 
indkalder. 

4 Orientering fra gå-gruppen Der har været helt op til 40 deltagere. På 
tirsdagsturene er antallet også steget.  

5 Orientering og nyt fra løbegruppen 
 
 
 
- Opstart af nyt begynderhold i januar 
 
- Træning 
 
 
- halvmaraton i Berlin 29. marts 2015 
 
  Færgelundsløbet 
 
- Kronborgløbet 2015 

Kurset ”Løb uden skader” var velbesøgt og alle var 
meget positive. Torben laver lidt opfølgning på 
hjemmesiden og informerer i løbeklubben. 
 
Der er begyndt 6-8 nye løbere. 
 
Tirsdags – og søndagstræningen er med ca. 30-35 
deltagere. 
 
Der er 9 der deltager i Berlin halvmaraton. 
 
Skærtorsdag 
 
2. juni 2015. Opslag i Kignæs hallen kommer. 

6 Orientering og nyt fra cykelgruppen 
- Dato for opstart 

Gruppen er begyndt den 5. marts 2015 med 5 
deltagere. Flere er velkomne. 

7 Orientering og nyt fra ”Vinteraktiviteterne” 
- Nyt fra Cirkeltræning 
 
 
 
- Nyt fra Aqua-fitness 

Der har været god tilslutning til cirkeltræning og 
deltagerne har givet den gas og er meget positive. 
Der vil komme en sæson igen til efteråret.  Nærmere 
info efter sommerferien. 
 
Aqua fitness er rigtig godt. Der har været ca. 10 fra 
foreningen til træningen 

8 Orientering og nyt fra webmaster Der er kommet ny hjemmeside, men der er lidt 
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- Status for nyhedsmails mangler på siden, som gør at Torben ikke kan 
udsende nyhedsmail.  

  Økonomi, herunder fremlæggelse af 
endelige Budget for Grevinde Dannerløbet 
2015 

Økonomi er ok 

10 Opfølgning 
a) Klubtøj status (Aase) Opslag (Jeanette) 

 
 
 

b) Medlemslister 
 
 
 

c) Revidering af vores folder 
 
 
d) Kystvandring (Anne) 
 
e) Lady walk opslag (Anne) 

 
Aase og Kjeld krydstjekker lager, betaling og saldo 
Jeanette vil tage nogle nye billeder og lave et opslag 
til hjemmesiden. 
 
 Vi har nogle stykker som er registreret forkert.  
Anne og Lise følger op på dem som ikke er 
registreret rigtigt og får det rettet. 
 
Torben reviderer folderen og sender den til de 
øvrige medlemmer til gennemgang efter rettelser. 
 
Det udgår i år. Anne tager det op igen til næste år. 
 
18. maj i København. Anne laver opslag til tavlen. 

11 Arrangementer: 
Evaluering af:  
a) Nytårsmarchen 2015 

 
 

b) Nytårskuren 2015 
 
 
 
 

c) Generalforsamlingen 2. marts 2015 
 
 
Kommende: 
a) Grevinde Dannerløb 12. april 
- Forespørgsel om Sættem vil starte 
børneløbet 
 
 
b) Ecco Walkaton 

 
c) Sommertur 2015 Sillebro Ådal? 

Nytårsmarchen var velbesøgt med ca. 320. Der var 
godt salg i kaffe, the, saftevand og kage. Der skal 
helst være 5 personer til salget og 4 bradepande-
kager til næste år.  
 
Ca. 65 deltog og vi fik undervisning af Peter Krogh og 
Hanne Clausen, så vi fik danset både alene og 
sammen. Efterfølgende var der en let anretning fra 
Café Hanne.  
 
Det var et godt foredrag af Svend Worm med hans 
tur til Kilimanjaro.  Generalforsamling gik godt med 
god ro og orden. 
 
Sponsoraterne er ved at være på plads. Vi afventer 
svar fra Nils Sættem. Søren Bryde skal sandsynligvis 
skyde Grevinde Dannerløbet i gang. Ca. 500 er pt 
tilmeldt. 
 
30. august 2015 
 
6. september kl 11.00. 
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12 Evt. Vi skal have taget et nyt gruppebillede af bestyrelsen 
iført klubjakker. 
Lise har været i dialog med kommunen angående 
fitness bane i Merandalen. Kommunen vil gerne stå 
for opførslen, men den økonomiske del er ikke på 
plads endnu. 

13 Dato for næste møde 19. maj kl 19.15 hos Torben på Thyrasvej 49 

 
For referat : Jeanette Clausen 


