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1. Mødet blev holdt i Hjortens lokaler på station Alle.
Velkomst
Robert bød velkommen. Til stede Robert, Erik, Lena og Kirsten.
Afbud fra Ruben
Ikke tilstede: Lasse

2. Godkendelse af referat fra d. 17. december 2014
Referatet blev godkendt

3. Økonomi. Erik
3 nye medlemmer. 250 medlemmer i alt
Budgettet holder

4. Hvor er vi på vej hen. Mail fra Robert
a. Flere trænere til hold 4, 5 og 6 og 7. Ny tekst til invitation til nye trænere.
b. Ungdomshold

8 – 12 år.5 km hold
Punktet overføres til næste trænermøde

c. Valg til bestyrelsen
Robert kommer med et overslag over opgaverne

d. Løb med Hørsholm Kommune
Robert melder til kommunen, at med erfaringerne fra Åløbet vil det blive en økonomisk
belastnings for klubben. Desuden er mange af vores medlemmer er med til DHL stafet kan
derfor ikke være hjælpere.

5. Samarbejde med naboklubberne
a. Hjorten. Robert har holdt møde med dem.

Lokalet skal anvendes til andre formal, så de og vi afventer, hvad der sker.
HRLK mangler et klublokale – helst I Fritidshuset fx søndag fra kl. 9-12
Vi kan oveveje et fast træf den første søndag I hver måned

b. Kokkedal golfklub
Fællesløbet er udsat pga. vejret og banen

c. Naboklubber
Robert og Erik har holdt møde med Kokkedal løbeklub. Vi forslog samarbejde om foredrag
med bidrag på 1000 kr. Vi afventer svar om ca. 14 dage..
Der planlægges et fællesløb mellem HRLK, Kokkedal og Nivå løberne
Næste møde holdes 20 maj hos Nivå Trim. Robert deltager

6. Hørsholm kommune
Robert har sendt ansøgning på 400 m bane (1,6 mill + mons) til kommunen. Ansøgningen blev
lagt hen til senere
Styrketræning er ændret til Fritidshuset
Robert kontakter kommunen vedr. behov for klublokale efter løbeturene
Reklame på fx facebook om styrketræningen torsdag

7. Pressemeddelelser



2

Marts Brush-up og Go-run
8. Trøjeudvalg

Alle trøjer er delt ud. Der manglede en trøje, som Robert tager sig af
Bestilling af DK trøjer skal tilbage på hjemmesiden

9. Trænerudevalg
19 trænere
Førstehjælpskurset, der er tilmeldt 6
Næste trænermøde 26. Februar
Rolf. Robert tjekker op om han fortsat ønsker at være træner

10. Program for 2015
Robert orienterede om sæsonprogrammet som blev kommenteret
21. juni Go’ Sommer løb tilføjes
Info om Marathon løb slettes
Foredrag

 Torben Sindballe (5000 + moms)
 Jesper Olesen (5000)
 Claus Hechmann (3000 + test fra 1100)
Robert har undersøger om naboklubberne ønsker at give et tilskud og afventer svar.

11.Generalforsamling 2015
To-do listen blev gennemgået
Robert udsender indkaldelserne senest 22. marts
Aktivitetsudvalget køber ost og vin
Robert præsenterede mulige bestyrelseskandidater. De øvrige deltagere supplerede med
forslag. Der skal nyvælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

10. Hjemmesiden; opdateringer, layout mm
Foto af den nye bestyrelse
Robert kommer med fotos

11. Næste møde
8. April kl. 1930 hos Erik, Slettevang 3.


