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 Referat af bestyrelsesmøde den 25-04-2016 
 

 Dagsorden Referat 

1  Velkomst Alle er med og Lise deltog også for 
overdragelse 

2 Konstituering af bestyrelsen  Ved næste generalforsamling, skal 
bestyrelsen konstituere sig på dagen. 
Bodil er valgt som formand 
Anne er valgt som næstformand 
Kjeld er valgt som kasserer 
Jeanette er valgt som sekretær 
Torben er valgt som presse og webmaster 
Aase, Birgit og Helen er 
bestyrelsesmedlemmer 
 

3 Orientering fra formanden: 

 Motionsklubbens formål  
 
 

 Prioriteringer i kommende år 
 
 

 Samarbejde med Hjerteforeningen 
 
 
 
 

 Arbejdsopgaver og fordeling af dem i 
bestyrelsen 

 

 
Motionsklubben er for alle og det skal være 
sjovt at motionere. 
 
Vi har mange tilbud i foreningen og mener, 
at der pt er nok. 
 
Bodil og Anne deltager ved 
repræsentantskabsmødet. Bodil vil tage 
kontakt til Lokalkomitéen i Frederikssund 
bl.a. vedr. hjertestiens kort. 
 
Redigering af folder på næste møde. Torben 
sender filen rundt så alle kan komme med 
rettelser inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Bodil og Anne er ansvarlige for at 
medlemslisterne bliver ført ajour. 

4 Orientering fra gå-gruppen Det går godt, der er ca. 30 hver gang og der 
kommer stadig nye til og bl.a. fra Skibby 
kommer der mange nye fra. 

5 Orientering fra løbegruppen: 
 
 

 Trænermøde 
 

 Tilskud til løbere 
 

Der er lidt færre end der var for et år siden. 
Der er ca. 20 og nogen gange 30 løbere. 
 
Der vil blive indkaldt til trænermøde. 
 
Vi bringer tilskud til løbere som løber i 
klubbens tøj på næste bestyrelsesmøde. 
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 Alternativ træning for skadede løbere 

For kunne holde kontakten til klubben, hvis 
du skulle være skadet, kan du på 
træningsdage møde op med din cykel. De 
som møder op, aftaler hvor der cykles hen. 
Der er ingen ansvarlige, da det skal styre sig 
selv. 

6 Orientering fra cykelgruppen  Sæsonen er i fuld gang, men der er plads til 
flere. 

7 Orientering fra ”Vinteraktiviteterne” Cirkeltræning er færdig for i år, men vi 
fortsætter til næste år, når bakketræningen 
er slut. Der er ca. 30 som har deltaget i 
denne sæson. 

8 Orientering fra webmaster  Der skal oprettes en ny Gmail, som bliver 
motionsklubbens egen.  
Der var god presseomtale af Grevinde 
Dannerløbet. 

9 Økonomi, herunder Dannerløb 2016  Økonomien er ok. 

10 Klubtøj  Aase laver en lageroptælling Vi sælger alle 
bukser ud med 50%. Sortimentet vil 
fremover kun være t-shirt, singlet og jakker i 
unisex. 

11 Arrangementer:  

 Generalforsamling 2016          
 
 
 

 Dannerløb 2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 Sommerfest 
 
 
 
 

 Cykeltur 

Generalforsamlingen gik godt, dog uden 
indslag. Løberne var ikke så godt 
repræsenteret. 
Næste generalforsamling er 6. marts 2017 
 
Der var forventet en større tilbagegang, men 
der var kun 100 færre end sidste år. Det var 
primært på ½ maraton, der var færre. Vi 
formoder at det er pga. ½ maraton i Berlin. 
Kjeld fremlagde et specificeret regnskab. 
Hvis vi kan få et samarbejde med Hjertebørn, 
vil klubben gerne donere et beløb. Lise og 
Bodil vil arrangere et møde med 
Hjerteforeningen 
Næste Dannerløb er den 2. april 2017 
 
4. september og det bliver ved Kignæs hallen 
udenfor cafeteriaet. Birgit og Aase er 
arrangører. 
 
 
23. juni kl 10.00. Helen og Anne arrangerer 
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 Ladywalk  
 

 Julefrokost 
 

 Nytårsmarch  
 

 Nytårskur  
 
 

 Fællesspisning i Kignæshallen  

 30. maj. Helen og Anne arrangerer. 
 
13. december. Helen og Anne arrangerer. 
 
1.1 kl 14.00. Gå-gruppen står for denne. 
 
Det bliver i januar. Birgit og Jeanette 
arrangerer. 
 
Den første tirsdag i måneden. Det vil være i 
maj og juni og så holder vi sommerferie 

12 
 

Medlemmer: rekruttering af nye  Det ligger i trænerregiet og skal tages op på 
trænermødet.  

13 
 

Eventuelt 

 Merandalen 
 
 

 Chi-gong 
 
 
 
 
 

 Fritidspasset 
 

 Opslagstavlen 
 

 
Merandalen er lukket, da kommunen ikke vil 
deltage. 
 
Kristine Gottlieb er velkommen til at prøve 
Chi gong i gå gruppen, og hun kan blot møde 
op og tale med medlemmerne om de har 
interesse for at prøve det.Jeanette kontakter 
Kristine. 
 
Vi melder ind på Fritidspasset. 
 
Opslagstavlen i Kignæs hallen skal have to 
nye holdere til foldere. 
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Dato for næste møde 12. september kl 19.00 hos Torben 

 

 
For referat: Jeanette Clausen, den 25-4-2016  


