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Bestyrelsesmøde 22. maj 2017 kl. 19 hos Hanne, Fyrrekrogen 2, Jægerspris 
 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 27.3.17 Godkendt med rettelse af antal af deltager til 
vand-aerobic lørdag formiddag i 
svømmehallen. 

3 Orientering fra:  

3a Formanden 

 Dannerløb 

 Landsindsamling 

 øvrige 

Dannerløb:1100 løbere deltog i 
Dannerløbet. 200 færre end 2016. 
Sponsorerne skifter fra år til år. Gode forslag 
til nye sponsorer ønskes. 
Der kan evt. indføres lodtrækningspræmier: 
Matas, Easytomove, billetter til 
vikingespillet, adgangsbilletter til Jægerspris 
Slot etc. 
Der er ønske om bedre brød til hjælperne. 
Kreative idéer modtages meget gerne. 
Landsindsamling: 20 tilmeldte indsamlere – 
seks dukkede ikke op. Der blev indsamlet 
13.000 kr. i Jægerspris – 18.000 kr i ”de 
øvrige kommuner” i Frederikssund. Det er 
kun andet år Hjerteforeningen laver 
landsindsamling. Dato for indsamling 2018: 
22. april. 
Øvrige: Kommunens idrætsvision: Bodil, Åse 
og Jeanette har afleveret foreningens idéer 
til kommunen. Ønsket om overdækning af 
pergolaen ved caféen er overdraget til Lene 
Lyberg (gymnastikafd.) og Helge 
(bordtennisafd.). 
Formanden har deltaget i Hjerteforeningens 
Landsseminar. Ikke mange motionsklubber 
tilbage mere, MEN VORES KLUB ER HELT I 
TOP! 

3b Gå-gruppen Stadig nye medlemmer. Højeste antal er 
oppe på 41. En gang om måneden er turen 
henlagt til et sted uden for lokalområdet – 
nogen gange med kulturelt islæt. 14 
tilmeldte til Ladywalk i Kbh. 

3c Løbegruppen 

 trænerstatus 

 
 
Lise, Klaus og Ole har fordelt 
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træneropgaverne mellem sig. 
Antal deltagere pr. gang: 
Tirsdag: 20-25 
Torsdag: 10-15 
Søndag: 25-30 

3d Cykelgruppen  Antal deltagere pr. gang: fra 6 til 17 
Sommertur til Orø. 
Foreningen betaler færgeoverfarten. 

3e ”Vinteraktiviteterne” Yoga’en går rigtig godt. 

3f  Webmaster  Intet nyt fra Kroatien 

4 Økonomi 

 budget 2017-18 

Budget 2017: Underskud 4733 kr 
Budget 2018: Underskud 4500 kr. 
På næste bestyrelsesmøde skal vi finde 
måder at nedbringe udgifterne på eller 
forhøje indtægterne. 
Kassereren laver et budget for hver udgift til 
næste møde: 
Sommerfest 
Nytårskur 
Julefrokost 

5 Aktiviteter  

 Klubtøj 

 Dannerløb 2018: løbspriser, løbsstarter? 
børnehjertefonden? 

 sommerfest  

 øvrige 

Klubtøj:Nyt klubtøj: 
450 kr. for jakken 175 kr. for t-shirt eksl. tryk. 
Åse arbejder videre. Der bliver salg af det 
gamle klubtøj til sommerfesten. 
Dannerløb 2018: Vi dropper tilskuddet til 
Børnehjertefonden pga. manglende goodwill 
fra hjerteforeningen. Prisen for deltagelse i 
løbet er uændret (2017 pris). 
Søren Bryde starter løbet. 
Sommerfest: 3. september. Hanne 
undersøger prisen på smørrebrød i café 
Kignæs. 
Øvrige: Nyhedsmail inden sommerferien. Giv 
Bodil og Jeanette besked om aktivitet.  
Fællesspisningen fortsætte tirsdag. 

6 Eventuelt Anne fremsatte forslag om kajakroning i 
foreningsregi. Ikke muligt pt. 

7 Dato for næste møde Mandag 21. august kl. 19 hos Åse, 
Fyrreparken 21. 

   
 
For referat: Hanne Hyllested, den 22. maj 2017 


