HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
Referat af bestyrelsesmøde den 12/9 2016
Dagsorden
1 Godkendelse af dagsorden
2 Godkendelse af referat fra den 25.4.16
3 Orientering fra:
3a Formanden
Vedtægter (bilag) og forretningsorden (bilag) underskrivelse

Referat
Den er godkendt
Det er godkendt
Lokalforeningen har fået en ny
hovedvedtægt og derfor skal klubben have
nye vedtægter og forretningsorden. Disse er
underskrevet af bestyrelsen på dette møde.

Repræsentantskabsmøde 28.5.16 mv

Bodil har deltaget på
repræsentantskabsmødet. Foreningens
medlemstal er faldende og de ønsker at få
nye medlemmer. Der er interesse for
forebyggelse, men deres metode for øget
kendskab til foreningen, er ikke en god
metode for os. Bodil får sat et møde op med
bl.a. Steffen Jørgensen.

Kontakt m Hjerteforeningen Frederikssund (tidl.
Lokalforeningen)

Bodil og Ingrid har talt om fælles folder.
Der er hjertestarterkursus for alle og vi skal
især have foreslået vores trænere et kursus.
Det er gratis at deltage for medlemmer.
Bodil og Ingrid skal have aftalt skriftligt om
koordinering af kontakt til kommunen pga
de nye regler i foreningen.

Annoncering

Det har pt ikke givet nogen nye medlemmer
endnu. Vi tager markedsføring og sociale
medier op på næste møde. Jeanette kommer
med oplæg.

Aktiv Fritid

Det lykkedes endelig at komme med.

Fr.sund Kommune, Kignæshal

Aase deltager på brugermødet den 15-9-16.
Emner til Aase: Omklædningsrummene er
for små, når der er store grupper, der skal i
bade på samme tid. Der er max plads til 20
personer.
En fleksibel café.
Hvordan kommer man i betragtning til haltid
i Kignæs hallen.
Manglende ventilation i baderummene.
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3b Gå-gruppen v. Anne og Helen
3c

Løbegruppen v. Bodil
Trænersituation, -møder og -kurser

3d Cykelgruppen v. Anne og Helen

3e ”Vinteraktiviteterne” v. Anne og Jeanette

3f

Webmaster v. Torben
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Økonomi v. Kjeld

De er ca. 30 deltagere og stadig nye kommer
til. Der er mange nye fra Skibby.
Niels Erik Skaaning har desværre måtte
træde fra som træner. Der er nye trænere:
Klaus Forup og Allan Lange. De er i gang med
en træneruddannelse.
Den kører stadig og der har været op til 13
deltagere. Til næste sæson skal de køre med
gule veste. Kjeld tager kontakt til Jens Erik,
så de kan blive udleveret.
Anne: Der er stadig aqua fitness om lørdagen
kl 11.30 i Frederikssund svømmehal.
Jeanette: Cirkeltræning begynder onsdag
den 26/10 på Jægerspris skole i filmlokalet.
Det er kun for medlemmer og er gratis.
Der er kommet styr på maillisterne og
nyhedsmailen kører fint. Torben sætter link
på nyhedsmailen, så man kommer direkte
ind på siden med alle opslagene.
Den er gennemgået og ok.
Vi prøver at køre en forsøgsordning i et år fra
den 1/10-16, at hvis man er min. fem
personer, som vil deltage i en
motionsaktivitet udenfor foreningens regi,
kan man få et tilskud på 50 kr. pr. person.
Det er dog et krav, at man ifører sig
foreningens t-shirt eller jakke. Der skal som
modydelse leveres billeder og tekst til
hjemmesiden.
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Aktiviteter
Folder (bilag)

Dannerløb 2017

Der har været et godt salg i klubtøjet siden vi
satte det på udsalg.
Folderen er redigeret og den bliver trykt et
nyt oplag på 2500 stk. Birgit undersøger
omdeling via Leif/børn fra Klub Højen.
Bodil og Lise har haft besøg af Lene Hattens
og gået børneruten. Børnehjerte fonden er
interesseret i løbet, og vil kunne give
markedsføring og sponsering af medaljer,
mod at de modtager et pengebeløb.
Deltagergebyret sættes op til 40 kr. hvoraf
de 10 kr. sponseres til Børne hjertefonden.
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De øvrige startgebyrer er uforandret for
2017.
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Evaluering af aktiviteter siden sidst

30-5 til Lady walk var der 15 personer
23-7 cykeltur til Frederiksdal var der 12 pers.
11-9 til Ecco Walkaton var der 17 personer
4-9 var der 25 tilmeldte, som hyggede sig

Næste arrangementer

13-12 2016 Julefrokost på Gerlev kro
1-1 2017 Nytårsmarch
22-1 2017 Nytårskur
6-3 2017 generalforsamling
Torben bestiller holdere til foldere.
Bodil skaffer et kort over Nordskoven og får
indtegnet ruter med kilometer.

Eventuelt
Opslagstavle i Kignæshal
- nye holdere til foldere
- kort over Nordskoven med km-angivelser
Dato for næste møde

For referat: Jeanette Clausen, den 12-9 2016

21-11 et sted i kommunen. Bodil arrangerer.

