
HRLK bestyrelsesmøde 5. Mai 2014

Ingen afbud

1. Bestyrelsens forretningsorden
Materiale udsendt fra Erik blev gennemgået
Det nye system til medlems- og eventstyring forventes at aflaste Erik meget
Sæsonprogram incl foredragsinfo flyttes fra Erik til aktivitetsudvalget. Robert bliver
nyt medlem af aktivitetsudvalget
Klubtrøjer og klubtøj: nyt tøjudvalg, Lasse, Heidi og Kirsten. Sidstnævnte vedr.
Distribution
Trænerudvalg. Robert er nyt medlem med ansvar for kontakt til bestyrelsen
Brush up Lena

Trænerkursus. Udvalget tager stilling til spørgsmålet
Frugtordning. Robert
Testløb. Erik
Eksterne kontakter. Robert/ Ruben
Kontakter med andre klubber. Robert og Heidi
Artikler til aviser. Lena
Orienteringsmøder. Lasse
Hjemmeside. Lene Marie Thrane med Ruben som back up
Facebook Ruben
Åløbet Regin, Niels og Jens
pr gruppe Åløbet Tina M /Heidi
Sponsor til Åløbet Kirsten og udvalget
Referent Kirsten
Lokaliteter Fritidshus Erik

2. behandling/stillingtagen til input fra generalforsamlingen
Robert gennemgik forslagene.
Robert og Erik udarbejder forslag til drejebog vedr. Indkaldelse til
generalforsamling
Bestyrelsen besluttede at følge forslaget om at udnævne Ruben til æresmedlem
på livstid
Årets løber. Forslaget tages med på møde i trænerudvalg
Anne Bjørnsten indbydes som nyt medlem af trøje udvalget i
Pernille Dornan indbydes som nyt medlem af aktivitetsudvalget

3. Sæsonprogram
Robert anbefaler at Friløbet og Hamburg Marathon sættes på aktiviterne som
Klubtur.

4. Åløbet 2014
Heidi orienterede vedr. Status. Hun har haft møde med Sydbank vedr. afholdelsen
af løbet.
Vi deltager med en HRLK stand på møder 6 september, 23. Og 29. August
Udvalget søger hjælpere til standene på de 3 datoer.
Man tilmelder sig som hjælper via sæsonprogrammet til Åløbet
Ruben og Erik sætter efterlysning af hjælpere på facebook
Heidi kontakter Regin vedr. Opdatering

4. Hørsholm Kulturdag 23 august 2014
Der efterlyses hjælpere til HRLK standen via Facebook efter ferien

5. Trænerens rolle



Definition af trænerrollerne
Punktet henvises til trænerudvalget

6. Hjemmesiden
Lene Thrane får de nye vedtægter og bestyrelsens sammensætning af Erik
Robert præsenterede et forslag til ny gruppering
Robert og Heidi mødes med Lene

7. Aktivitetstilskud
Erik sender ansøgning og formanden skriver under

8. PR
Optimale tidspunkter for artikler til Ugebladet
Nytår, forår og efter sommerferien
Ruben foreslår ny fællestur fra Hillerød til Gilleleje (26 km) via Søborg slotsruin
Der er mulighed for at står på ved 2 trinbræt undervejs.
Erik gennemgik indbydelsen til Esrum Sø løbet den 1 juni. Klubben sørger for
ost, pølser, flutes og frugt i Nøddebo.
Kirsten er med i Nøddebo som hjælper

9. Økonomi og medlemsstatus
223 medlemmer d.d.
Kr. 98914,65 kr. på bankkontoen

10. Evt.
DGI foreningsguiden
Styrketræning med Lotte som det bærende element. Der arbejdes desuden på
at få suppleret med varierende. Styrketræningen starter i oktober.


