HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
Bestyrelsesmøde mandag d. 20. august 2018 kl. 19 hos Hanne, Fyrrekrogen 2.
Dagsorden
1 Godkendelse af dagsorden
2 Godkendelse af referat
3 Orientering fra:
3a Formanden
- evaluering af Blå Nat
- Dannerløb 2019
- landsindsamling 2019?
- vores tilskud til aktive i klubtøj – status
- databeskyttelse – status
- foldere - status

3b

gå-gruppen

3c

løbegruppen

3d cykelgruppen

Referat
Godkendt
Godkendt
- Deltagelsen i Blå Nat var en succes. Vi gør
det igen i 2019. Husk billeder af gå- og
cykelgruppen.
- Bodil og Jens-Erik skal til møde hos
Hjerteforeningen, hvor der skal diskuteres,
hvad der skal ske i forbindelse med 25-års
jubilæet. Skal vi have VIP? Helst Mary og
børnene.
Vil vi have Hjerteforeningen til at samle
ind/hverve nye medlemmer til Dannerløbet i
2019? Ja, da de er sponsorer som andre, kan
vi ikke sige nej.
Vi fastholder prisen for deltagelse i løbet.
Hvordan sikrer vi at hjælperne møder op til
brunch? Proceduren bliver, at man aktivt
skal melde sig til.
- Lokalafdelingen i Frederikssund kan tage sig
af Landsindsamlingen. For stort et arbejde
med for lille udbytte.
- Tilskud til aktive i klubtøj. Tilskuddet har
ikke haft indflydelse på salget af klubtøj (som
var meningen), så derfor droppes det pr. 1.9
2018.
- Hjerteforeningen laver en skabelon, der
kan anvendes på hjemmesiden. Bodil er
tovholder.
- Folderen revideres og vi får lavet nye til fx
Frederikssund Sygehus, Biblioteket,
Rejsestalden mm.
45 medlemmer hver gang. Lidt færre i
sommerferien (over 20 hver gang). Anne
styrer, hvem der evt. vender o, inden turen
bliver for lang.
Det går fint. Også her er der færre i
sommerferien.
Det cykler derudaf. Differentieringen
fungerer i cykelgruppen.

HJERTEFORENINGEN
Jægerspris Motionsklub
3e ”vinteraktiviteterne”
3f
4

Webmaster
- Share Point
Økonomi

5

Aktiviteter
- Fr.sund Stafet 30.8.
- sommerfest 2.9.
- fællesspisning - datoer
- jule- og nytårsarrangementer

6

Eventuelt

7

Dato for næste møde

For referat: Hanne Hyllested, den 20.8. 2018

Cirkeltræningen starter d. 31. oktober i
filmkælderen på Møllevej 100 (Sogneskolen).
Torben har ikke hørt om det nye Sharepoint.
92.800 kr. på fem konti i Nordea. Vi skifter til
Handelsbanken, hvor vi kan spare 1200 kr.
om året i gebyrer og Handelsbanken støtter
Danner Løbet med 4000 kr.
- Fire hold tilmeldt både til løb og spisning.
Trænerne deltager.
- Aflysning af sommerfesten 2.9. Vi efterlyser
ideer til til en festelig sommersammenkomst. Gå-banko fx
-Ecco Walkathon 9.9. Klubben betaler 60 kr
for deltagelse. Mange fra gå-gruppen
deltager.
- Fællesspisning bliver fremover torsdag
18.30. D. 13.9, 11.10. 8.11 og 6.12.
- Julefrokost for alle d. 11.12.
Nytårsmarch d. 1.1. 2019
Nytårskur 20.1. 2019 med dans og mad.
Pris for deltagelse 50 kr.
Tilbud om deltagelse i kursus om frivilligt
arbejde. Meget kedeligt, siger de, der har
prøvet det.
Mandag 12. november kl. 18 i Café Kignæs

