HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
Bestyrelsesmøde 21. august kl. 19 hos Åse, Fyrreparken 21
1
2

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22.5. +
underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 27.3.

3 Orientering fra:
3a Formanden
 Frederikssund Stafet
 Dannerløb
 Kommunen

3b gå-gruppen
3c løbegruppen
3d cykelgruppen
3e ”vinteraktiviteterne” – status for cirkeltræning,
yoga og vandaerobic

3f
4

webmaster (afbud fra Torben)
Økonomi – budget 2017-18: fortsat fra sidste
møde (se referat)

5

Aktiviteter
 klubtøj
 fællesspisning
 sommerfest
 julefrokoster

Referat
Godkendt
Godkendt og underskrevet.
Hanne tager kopi og hænger på
opslagstavlen i hallen. Bodil får originalen.
386 medlemmer pt.
Frederikssund Stafet: To hold fra
løbeklubben tilmeldt.
Dannerløb: Møderækken starter 4. okt. for
afviklingen til næste år. Generationsskifte i
løbskomiteen.
Kommunen: Kommunen har bevilget
overdækning af pergolaen.
12. september er der inviteret til
brugermøde af Kignæshallen. Bodil deltager,
så kom med input, hvis der er noget.
30 deltagere – det ”går” rigtigt godt.
Trænerdækning tirs., tors. og søndag.
Ca. 30 deltagere om søndagen.
Mellem 8 og 16 deltagere hver uge.
Sæsonen fortsætter til slut i oktober.
Jeanette starter cirkeltræning onsdag uge 43
på Sogneskolen. Arbejder på at få en
yogainstruktør til et hold efter cirkeltræning
onsdag aften.
Vandaerobic er startet op igen. Prisen for at
deltage er indgang til svømmehallen.
Torben har det godt i Kroatien.
Vi har kun budget for Dannerløbet.
Budgettet bliver opdelt i gå-, cykel- og
løbegrupper og en fælleskonto.

Klubtøj: Aase har brugt meget tid på det nye
klubtøj. Tina fra Torben Hansen Sport kan
ikke åbne Aases PDF-filer. Vi håber, at det er
klart til sommerfesten.
Fællesspisning: Første tirsdag i måneden.
Sommerfest: Man betaler selv smørrebrød.
Klubben betaler en øl/vand og kaffe/te med

HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub

6

Eventuelt

7

Dato for næste møde

For referat: Hanne Hyllested, den

kage.
Julefrokost for gå-gruppen d. 12.12 kl. 12.
Er der en der kender en spillemand, der kan
spille lidt julemusik?
Klaus Forup fylder 50 og vil gerne dele ud
søndag d. 10. september.
Torsdag d. 16. november kl. 18 Julefrokost
- sted meldes ud
- Husk valget til generalforsamlingen.
-

