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HRLK Bestyrelsesmøde 10. december kl. 19.30 hos Regin:

1. Status aktivitetsudvalg
Helle Hansen (ph.d. forsker)
Mette holder foredrag om kost i forbindelse med løb
21. marts pris 5000,- Klubaften foredrag v/Mette
Nisseløb 24. 12 kl. 10. Glögg i Eriks carport. Slettevang 3.
2 ruter

Nytårsløb 1.1. kl. 12.00

Førstehjælp kursus
2 – 3 arrangementer for medlemmerne
Udvidet hjertestarter kursus. Erik kontakter Thoms Hinrichsen

2. Status trænerudvalg
Erik indkalder til møde mandag den 17.12 med trænerudvalget og begyndertræner teamet for
at udvikle en strategi for begyndere.

Begynderhold skal fremover være mere differentierede for at opfylde de forskellige
individuelle behov, som det bl.a. fremgår af resultatet af spørgeskemaerne.

3. Status kasseren
Regnskabet viser 228 medlemmer og 57.000 kr. i kassebeholdning

Erik køber vingave og en julebuket  til Inge-Merete som tak for hendes indsats vedr.
styrketræning.

4. Diskussion af spørgeskemaundersøgelse
Erik gennemgik svarene på skemaet
Mulighed for et brush-up hold tages op i forbindelse med udarbejdelse af en strategi for
begyndere og brush-up medlemmer.
Spørgeskemaet viser, at mange ikke har lys på. Klubben køber 100 lys næste gang de er på
tilbud. Erik spørger Trygfonden om de har lys eller om vi må købe lys for Tryg pengene.

Erik undersøger hvad armbånd med personlige oplysninger koster.

Med udgangspunkt i spørgeskemaet vil vi inden den kommende generalforsamling tale
vision, mission og succeskriterier for HRLK igennem.
Bestyrelsen sætter det på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde og kommer med et oplæg
til trænergruppen så det er klart til generalforsamlingen.

Hjemmeopgave til bestyrelsen: Hvad kunne være en god vision på den lange bane.
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5. Eventuelt
HRLK arrangerer Åløb 14. september 2013

6. Næste møde
28. januar kl. 19.30 hos Erik, Slettevang 3

Mail fra Ruben vedr. løbetøj
Det ser ud til at være en fin løsning, vi foretrækker ét logo i stort fomat på ryggen (som
nuværende trøjer).

Referent Kirsten Gibson


