
Referat HRLK Bestyrelsesmøde den 18. november kl. 11.15 Fritidshuset

Deltagere: Ruben, Regin, Lena, Helle, Marlene og Erik

1. Køb af GPS ure / bevilling fra TrygFonden
Vi aftalte at købe 2 Garmin 205 eller 305 dvs. den gamle type, som har vist sig at være meget solide
og pålidelige. Ruben foretager indkøbet på klubbens regning. Fremtidige ure bliver nok Garmin 210
men det tager vi når behovet opstår.
I Trygfondens bevilling er det anført at denne primært skal anvendes til Førstehjælpstræning,
hvorfor vi vil prøve at etablere et kursus for medlemmerne.

2. Medlemscheck
Vi besluttede, at trænerne i forbindelse med tilmeldingen til Julefrokosten laver en afkrydsning for
sit  holds deltagere, hvorvidt de skal deltage i julefrokosten eller ej. Samtidig registreres
pågældendes hold nr. og ikke medlemmer opfordres til indmeldelse.

3. Broløb
Lena har kontakten til kommunen, og vi tilbyder et socialt løb med forskellige distancer og tempi
søndag den 16. december. Det vil sige at vi i vid udstrækning tager udgangspunkt i de eksisterende
Løbehold i klubben og bare flytter træningen denne dag til nogle fastlagte ruter. Udgangspunktet er
at HRLK står for arrangementet, mens kommunen betaler evt. udgifter.

4. Afstemning af gensidige forventninger
Vi aftalte at vi som bestyrelsesmedlemmer fremover melder afbud til bestyrelsesmøder og sociale
arrangementer, hvis vi ikke kan deltage. Kirsten har lovet at udsende agenda 3 dage før
bestyrelsesmøderne, så risikoen for at vi glemmer dem minimeres. Desuden vil vi tage en snak om
visioner og målsætninger for klubben på den lange bane i forbindelse med behandling af den nyligt
afholdte spørgeskema undersøgelse.

5. Spørgeskema undersøgelse
Forløbige resultater vedhæftes her, idet tidligere udsendte link ikke virker:

Spørgeskema
undersøgelse 2012.pdf

Undersøgelsen er meget positiv – f.eks. er 65% generelt meget tilfredse, og der er ingen mindre
tilfredse eller utilfredse!  Eneste væsentligste udviklingspunkt jeg kan få øje på er vores evne til at
fastholde og motiverer Begynderne.
Undersøgelsen vil blive et tema for næste bestyrelsesmøde, hvor vi også vil drøfte klubbens
visioner og målsætninger på den lange bane.

6. Eventuelt
Vi fastholder det næste bestyrelsesmøde til den 10. december hos Erik men kl. 19.30 og ikke 18.30,
som anført i sidste referat.
Tak for udvist fleksibilitet i forbindelse med dette hurtigt indkaldte ekstra møde. Det var godt vi fik
en hurtig afklaring på disse punkter.

Således opfattet
Erik Andersen 18. november 2012


