
HRLK Bestyrelsesmøde 3. september 2015 
Til stede: Robert, Ruben, Tina, Inge, Tom, Kirsten, Thomas 
Referent Kirsten Gibson 

Velkomst 
Formanden bød velkommen 

Godkendelse af referat 
Referatet fra den 27. maj blev godkendt 

Økonomi 
Vi har 67.000 på kontoen  
23.000 til gode hos sponsorerne 
225 medlemmer 
Budgettet holder som budgetteret 
Planlagte aktiviteter 

 Klubfest. Lokaleleje 2.000 kr. KDY’s lokaler 
 Trænerfest/bestyrelsesfest 10.000 afsat i budgettet 
 Foredrag med Jesper Olsen 26. Nov. 5.000 kr. 

Sponsor 
Tømrer-og snedkermester Lars Erik Grimstrup 13.000 kr.  
Robert afleverer et foto af klubmedlemmerne i trøjerne til sponsorerne 

Trøjeudvalg 
Uddeling af trøjer i lokale 11 kl. 9,30 hver søndag (2/3 er uddelt indtil nu) 

Samarbejde med naboerne 
a. Løbeklubber 

Fredensborg, Nivå og Kokkedal.  
HRLK arrangerer næste møde 16.12. Robert og Kirsten deltager fra HRLK  

b. Svømmehal 
Søren Kobbernagel er kontaktperson for svømmeklubben. Ruben er HRLK 
kontakt. Der er triatlon svømmere, som gerne vil løbe hos HRLK. Vi kan så evt. 
få en svømmetid med træner. Ruben fortsætter kontakten.  
Niels fra hold 1 har kontakt til cykelklubben. Ruben tager kontakt til Niels på 
vegne af HRLK 
Konceptet kunne være, at når man er medlem i én klub, kan man træne i de 
andre klubber og deltage i foredrag. Vi har tilbudt at arrangere et løb – 
kommunen har ikke sat det på i programmet. Vi undersøger interessen på 
dagen. 

Hørsholm kommune 
a. DGI har overtaget Skovens dag den 13. september fra kommunen. 
b. Kulturdagen på lørdag. Vi har en stand og Robert sørger for HRLK info – 

plakater – folder, visitkort mv. 



c. Idrætsparken - Der er udarbejdet en samlet plan ombygning af idrætsområdet, 
men der mangler parkeringspladser når den nye ishockey hal bygges på det 
nuværende parkeringsområde. 

Trænerudvalg 
Rolf fra hold 6 er stoppet som træner. 
Alle trænere er mere eller mindre aktive – måske ikke som decideret træner men så i 
andre hjælperoller. 
6 hold + 18 trænere samt brush-up holdene 
Thomas er ny formand for trænerudvalget. Test-løb (5 km) kan fx flyttes til tirsdag 
eller torsdag, så der ikke efterfølgende er løb.  

Gennemgang/status for sæsonprogram 2015 

Dato Hvad 

28. Juni – 5. August Specielt Sommerferieprogram 

16. August Kokkedalløbet 

24. August Foredrag: Claus Hechmann 

20. September 5 Km testløb 

26. September Fest 

23. Oktober Træner & Bestyrelsesfest 

29. Oktober Halloweenløb 

26. November Foredrag: Jesper Olesen 

6. December Julefrokost 

24. December Juleløb med Gløgg 

27. December Kystbaneløbet 

Næste møde(r) 
25 november kl. 1930 evt. hos Sydbank 
3. februar kl. 19.30 Lokale oplyses senere. 

Eventuelt 


