HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
Bestyrelsesmøde 16. november 2017 kl. 18 i Café Kignæs, Kignæshallen
Dagsorden
1 Godkendelse af dagsorden
2 Godkendelse af referat
3 Orientering fra:
3a Formanden
- Dannerløb
- Generalforsamling 5.3.18. På valg er: Helen,
Torben og Bodil – fortsætter I?
- foredrag/underholdning?

3b

gå-gruppen

3c

Løbegruppen
- referat fra trænermøde
3d cykelgruppen

3e ”vinteraktiviteterne”
- cirkeltræning
- forsøg på at starte yoga
3f
4

webmaster
Økonomi
- budget 2017-18

5

Aktiviteter
- gå- og cykelgruppens julefrokost 12.12.
- nytårsmarch 1.1.
- nytårskur 21.1.: hvem arrangerer, budget?

Referat
Godkendt
Godkendt
Dannerløb: To lurblæsere fra Vikingespillet
spillerløbet i gang kl. 10.30. Keld og Bodil
finder (lokale) sponsorer. Hjerteforeningen
er blevet spurgt, om de vil sponsorere
medaljerne til børneløbet (1000 stk. til de
næste tre år). Keld har søgt via vore budget.
Vi mangler en ny ”Lola”. Vi spørger i
klubben.
Generalforsamling:Helen, Torben og Bodil
fortsætter alle. Forslag til underholdning:
Kristine Gottlieb om pyramider i Georgien/
Honning & Floras datter, Rikke. Bodil
sonderer og vi skal beslutte inden jul, hvem
det bliver. Jens-Erik Ellegaard er dirigent.
Rekorden er på 43 deltagere. Tur til
Hedeland med 41 deltagere. Megen ros til
gruppen. Når man ikke kan løbe mere, kan
man rykke til gå-gruppen.
20-25 deltagere. Gode trænere med gode
aktiviteter.
Fortsætter selv om sæsonen er slut. Mød op,
hvis du synes, at det er cykelvejr. Nye
deltagere fra Skibby – super.
Cirkeltræningen kører godt. 15-20 deltagere
hver onsdag. På opslagstavlen er der en liste,
hvor man kan skrive sig på, hvis man er
interesseret i et yogaforløb i foråret.
Tilmeldingen til Dannerløbet kører.
Vi gennemgik kassererens forslag til budget.
Uenighed om gå-gruppens andel. Keld retter
fra 7000 til 4000 kr. Kurser til alle frivillige
trænere. Klubben har fået mobilpay pr. 1.
januar 2018.
Sidste tilmelding 28. nov. Der efterlyses
underholdende indslag.
Helen laver pressemeddelelse om
Nytårsmarchen. Frivillige bager kager, Bodil

HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
fællesaktivitet?
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Eventuelt

7

Dato for næste møde

For referat: Hanne Hyllested, den 26. november 2017.

siger et par ord inden starten og Svend-Erik
går ruten igennem dagen før.
Cafe Kignæs er booket d. 21.1. Hanne står
for tilmelding og kontakt til Henrik.
Tilmeldingsseddel på opslagstavlen, kopi til
Torben. Vi indfører brugerbetaling på 50 kr.
pr person. Max 60 pers. i cafeen – hvis flere
tilmeldinger slæber vi borde ind i hallen.
Torben kontakter Jeanette ang. danselærer.
Hjertestien er blevet ændret en smule. Anne
har kopieret foldere til uddeling i
Rejsestalden.
God medlemsfremgang: 390 medlemmer.
5. februar hos Merete, Græse Skolevej 10,
Frederikssund.

