
Referat 17. december 2014

Afbud: Ruben
Deltagere: Erik, Robert, Lena, Kirsten, Lasse

1. Velkomst
Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra 22.oktober 2014
Referatet blev godkendt

3. Økonomi
Kassebeholdningen er ca. 50.000,00
Der kommer en regning på ca. 5.000,00 for trøjer, ca. 2000 for Kystbaneløbet samt
3000 kr til en DGI træner.
Der er 260 medlemmer.

4. Spørgeskema undersøgelse
Vi mister ca 1/3 af medlemmerne hvert år.
Hvad er godt, hvad er skidt, hvad kan vi gøre bedre?
Idéen med en fadder til bedre integration af nye medlemmer?
Hvordan fungerer integrationen, set fra medlemmernes synspunkt?
Hvilke årsager er der til at deltagerne ikke kommer og/ eller melder sig ud?
Lena, Robert og Erik udarbejder et skema.
Robert snakker klikker på næste trænermøde.

5. Åben træningsseance
Jonas Tybirk kan holde en åben træningssession i marts i Caroline Mathilde salen for
klubben og andre interesserede, sessionen skal også være henvendt til begyndere. De
forskellige hold kunne introduceres samtidig.
2 timers teori og ca. 1 times løb.
Afslutningsvis præsenteres holdene af trænerne

6. Tilmelding til CPH halvmarathon 2015
Ca 20 interesserede iflg. Robert
Erik og Robert melder tilbage at prisen på kr. 450 er for høj.
Der er 6000 tilmeldte lige nu.
Tilmeldingsprocedure nr. 3 er valgt - Folk tilmelder sig selv og betaler individuelt med
angivelse af klub tilhørsforhold.
Hvis folk har tilmeldt sig på anden vis kan de blive overført til klubben ved at
henvende sig til løbsarrangørerne igen.

7. Samarbejde
a. Hjorten. Der er 26 ældre medlemmer. Kassereren er 80. Vi holder et par møder

i Hjortens lokale og tager derefter stilling til det videre forløb sammen med
Hjorten.

b. Kokkedal Golfklub. Robert tager en træning med dem lige efter nytår.
c. Foredrag med Puls 3060 Espergærde. Vi siger nej tak til tilbud om et fælles

arrangement med Henning Langberg, hvor vi betaler 50% (7.500 kr.)
8. Hørsholm Kommune

Møde 4.12. Referat på nettet
Robert og Erik ansøger om ny belægning på cindersbanen.
Klublokale til hverdag. Vi søger om klublokale i Fritidshuset. Vi er åbne overfor at
andre kan have adgang til det.



9. Trøjeudvalg
Der ligger 27 trøjer til nye medlemmer.
Kirsten deler de ikke afhentede trøjer ud til medlemmerne på deres hjemadresser.

10. Sæsonprogram 2015
Programmet blev gennemgået.
Åløbet fjernes
Foredrag tilføjer løbende, golfløbet og den åbne træningsseance tilføjes.

11. Generalforsamling
Rollefordeling til generalforsamling blev gennemgået
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

12. Hjemmesiden
Der kommer nye fotos.

13. Næste møde den 18. februar 2015 i idrætsparken.
Ved løbebaner lille udbygning "hjorten på døren"

Referent Kirsten


