
HRLK bestyrelsesmøde 6 marts kl. 19.30 hos Kirsten, Dronningedammen 4 1 th., Hørsholm
Afbud: Ruben og Malene
Til stede: Helle, Lena, Regin, Erik og Kirsten

Dagsorden

1. Status træningsprogrammet
Brush up holdet er kommet godt i gang. Der er trænermøde tirsdag 12. marts

Der er behov for en afklaring af, hvornår man er træner og hvornår man hjælper til efter behov.
Spørgsmålet blev drøftet med henblik en forventningsafstemning før trænermødet

2. Planer for det kommende kvartal
Der er 30 tilmeldt til foredraget om kost den 21. marts kl. 19.30. Vi nævner det igen på søndag
Der er 11 tilmeldt til førstehjælpskurset den 25 marts. Der er plads til 15.
Der testløb den 17 marts.

3.  Status medlemmer og økonomi
Kassebeholdningen er 35300 kr. Regnskabet ligger i dropboxen.
Vi er 230 medlemmer.

4. Orienteringsaften
Erik har skrevet en artikel som sendes til ugebladet
Der bliver orienteringsaften den 4. april kl. 20 med info om klubben for nye medlemmer. Alle trænerne
inviteres til mødet. Erik undersøger om der er et ledigt lokale i Fritidshuset.

5. Sports hjemmeside
Regin kontakter Ruben for at høre status og få en link til siden.

6. Vision for klubben (vi aftalte tidligere at vi hver især skulle gøre os nogle tanker)

På næste bestyrelsesmøde arbejder vi med en strategimodel, således at vi er klar med en præsentation
af en ønsket fremtid for klubben på generalforsamlingen. Vi afsætter 1.5 time til strategiudvikling på
næste møde. Erik medbringer projektor til mødet

Vi aftaler 15. april, hvis det også passer Ruben

7. Planlægning af General forsamling

Hvem gør hvad / gennemgang af dagsorden. Aktivitetsgruppen sørger for ost og rødvin

Indstillinger til bestyrelsesposter/suppleanter. Vi indstiller Inge Merete som ny kandidat i stedet for
Malene, som ikke ønsker genvang. Helle spørger Inge Merete om hun vil stille op.

Stafet for livet – svar til Brita Keller. Ruben orienterer hende om, at det kan komme på under eventuelt
som et særskilt punkt.

8. Eventuelt
Erik viste et banner med løbeklubbens medlemmer på 2,50 x 80, som han har fået fremstillet til speciel
pris.
Vi hænger det op ved specielle, festlige lejligheder som fx Åløbet


