
Bestyrelsesmøde 3. September 2014 hos Kirsten Gibson
Heidi, Erik, Lena, Robert og Kirsten. Afbud fra Ruben

1.Velkomst
Robert bød velkommen

2.Godkendelse af referat fra d. 18. Juni 2014
Godkendt

3.Status fra sommerprogram
Vi har slået et for stort brød op og tager det mere uformelt næste år.

4.Status fra HRLK deltagelse i Hørsholm Kulturdag
Der var ikke styr på programmet, information om at HRLK var kun på Trommens
hjemmeside.

Standen var fin og præsenterede sig flot.
Robert skriver en tilbagemelding til kommunen
Kultur udvalget er sammen med Trommen arrangør.

5.Status for Å-løbet 2014
40 sponsorer
23 medlemmer
53 tilmeldte eksternt

Der er kun 10% tilmeldte medlemmer
Vi evaluerer mht fremtidige Åløb
Sponsorerne orienteers I god tid, hvis Åløbet ikke gennemføres I 2015

6.Powerade ½ marathon 14 sept.
Hjælperne til Åløbet har fået pladser betalt af HRLK
De resterende 15 numre vil blive tilbudt efter først-til-mølle princippet
Evt. resterende biletter vil blive tilbudt nye medlemmmer via facebook gruppen

7.Aktivitetsprogram
Specielt løbsprogram udarbejdes
Robert fører Kystbaneløbet, God sommer-løb samt løb fra Eriks sommerhus  på
kalenderen
Foredrag flyttes fremover til “lille Trommen” som kan lånes u/b. Desuden gør vi foredraget
offentligt og starter med en 15 – 20 min om HRLK.
Vi finder foredrag fra DAF.
Kirsten Skyper med Karsten Jensen vedr. flytning til Trommen, intro af Karsten samt info
rom Karsten

8.Organisation
Heidi flytter fra kommunen og Kirsten Gibson indtræder I bestyrelsen
Robert afklarer med Lasse, hvilken involvering han fremover kan påtage sig.
Vi melder ud, at der er 3 trænere på hvert hold. Man kan komme på venteliste som træner



eller overtage træningen på nogle af de hold, der savner trænere. Trænerlisten
offentliggøres.
Vi spørger Christian Barnholt om han vil være klubbens pressekontakt

9.Forretningsorden
Forretningsordenen blev opdateret og kan ses herunder.

10.Hjemmesiden; opdateringer, layout mm
Robert og Ruben sorterer I billederne og opdaterer Picasso billedbasen

11.IT-system til Medlemshåndtering
Medlemsarkivet omdøbes til  medlemsportalen.
Lena giver Erik assistance vedr. detaljer I dt nye bogføringssystem.
Foreningsadministrator er implementeret.

12.Næste møde
22 oktober kl. 19.30 hos Lena Birkedalen 13 Rungsted

13.Eventuelt
Trøjer. Vi køber 5 nye trøjer da der mangled nogle.
Resterende trøjer star I Fritidshuset
Kirsten kører ud med de sidste trøjer
Robert inviterer interesserede klubber (Blostrød Løverne, Birkerødderne, KIK)  til møde
med os til erfa udveksling og evt. fælles aktiviteter.
Trænermiddag 24. Oktober
Økonomi
Kassebeholdninger er 84853 kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet.

Robert mailer referatet til Lene


