HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
Bestyrelsesmøde den 19. maj kl. 1915
Mødet afholdt hos Torben på Thyrasvej 49
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Dagsorden
Velkomst
Orientering og nyt fra formanden:
- Forslag til brug af klubbens kapital.
(Vi har ikke længere den store risiko i.f.m. vores Grevinde
Dannerløb, derfor synes jeg, at vi skal tænke på at bruge nogle
af pengene, som vi får ind på vores løb, og ikke kun samle ind)
- Godkendelse af ny kontrakt med Events4u. (Tidtagning til
Grevinde Dannerløbet)

Referat
Afbud fra Jeanette.
Bestyrelsen skal hen over
sommeren tænke over, om man
er villig til at give foreningen for
Hjertebørn adgang til at deltage
i Dannerløbet, og hermed få del
i overskuddet, samt om der er
andre ideer til hvordan overskuddet bruges bedst muligt.
Kommunen har nu vedtaget at
projekterer med 4 fitnessstationer i Merandalen. Klubben
støtter projektet med 10.000kr,
som tidligere aftalt i
bestyrelsen.
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Kontrakten med Events4you for
de næste 2 år er gennemgået.
Løbskomiteen er yderst tilfreds
med kontrakten, og foreslår at
vi godkender den.
Løbskomiteen har indstillet til
bestyrelsen om godkendelse af
konntraketen for 2 år, og
bestyrelsen godkender den
hermed.
Orientering og nyt fra Gå-gruppen:
Jørgen fortæller, at han er
- Referat fra Landsseminar og repræsentantskabsmøde (Jørgen) tilfreds med programmet til
landsseminaret. Fremover kan
alle fra bestyrelsen deltage, dog
har kun én stemmeret.
Der har været op til 37 til 40
deltagere på de lokale gåture.
Der kommer mange nye
tilmeldinger for tiden, både fra
Skibby og Frederikssund. Men
der er også enkelte der falder
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Orientering og nyt fra Løbe-gruppen:
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Orientering og nyt fra Cykelgruppen:
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Orientering og nyt fra ”Cirkeltræning”:
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Orientering og nyt fra Webmaster:
-Status på nyhedsmail
-Hjemmesiden
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Økonomi:
-Regnskab for Grevinde Dannerløbet 2015
-Økonomi for klubben

9

Opfølgning:
a) Klubtøj: Krydstjek af lager (Kjeld og Aase)
Billedopslag (Jeanette): Afventer opslagstavle i
Kignæshallen
b) Medlemslister (Anne og Lise)
c) Nytrykning af folder (Torben)

10 Arrangementer:
Evaluering af:
a) Grevinde Dannerløbet 12. april
b) Lady Walk 18. maj
Kommende:
c) Fælles cykeltur til Kulhus 27. juni
d) Sommertur Sillebro Ådal 6. september kl. 11.00

fra.
Det går godt med løbet om
søndagen. Her deltager mellem
30 og 35 deltagere. Niels Erik er
desværre stadig ”sygemeldt”,
men Peter G. er god til også at
tage Niels Eriks hold.
Det er stadigt mulighed at
tilmelde sig Copenhagen
½maraton den 13.sep. se linket
på hjemmesiden.
Der er op til 12 deltagere på
turene og en god stemning.
Der er cirkeltræning hver
onsdag kl. 19:00 i Kignæshallen.
Træningen slutter den 10. juni.
Hjerteforeningens hovedkontor
lover at det bliver muligt, at
sende nyhedsmail ud i løbet af
sommeren.
Hjemmesiden er opdateret.
Der var 1450 deltagere heraf ca.
322 børn. Arrangementet har
givet det største overskud til
dato og økonomien i
motionsklubben er god.
a) Åse kontakter dem som
mangler at betale for klubtøjet.
b) Anne og Lise har fulgt op på
listerne og de er nu ajour. Men
der arbejdes fortsat på
medlemslisten.
c) Torben færdig redigerer
folderen og bestiller 2000 stk. i
Hjerteforeningen.
Anne sørger for nye foldere
vedr. hjertestien.
a)Et godt evalueringsmøde med
gode forslag/ideer til næste
Dannerløb.
b) Højt humør på Lady Walk på
trods af regnvejr.
c) Alle opfordres til at reklamere
for cykelturen til de øvrige
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e) Ecco Walkaton 20. september

11 Eventuelt:
Drøfte hvordan værdien af klubtøjet skal stå i regnskabet?
(Anne)

12 Dato for næste møde

medlemmer, så der kommer
mange med på turen. Dem som
ikke kan cykle så langt, har
mulighed for at få cyklen
transporteret til Kulhuse, men
må selv cykle rundt i Hundested.
d) Der arbejdes stadig på
programmet.
e) Se opslag efter
sommerferien.
Lise svarer, at tøjet ikke har tabt
i værdi, men ligger på lager, som
der hele tiden sælges ud fra.
Ny aftale med anden leverandør
af klubtøj undersøges ved Lise.
Åse sørger for returvarer med
kopi til Lise og Keld.
Anne fortæller om en god
oplevelse fra TV Charlies
Hjertegalla indsamling.
05.10.15 kl.19:00 hos Birgit
Fyrrehegnet 56

