
Referat af bestyrelsesmøde I HRLK den 27. Januar 2016.

Tilstede:
Robert Justesen
‘Tina Brix Andersen
Tom Schmidt Christensen
Ruben Hansen
Inge B. Madsen

Fraværende:
Kirsten Gibson
Thomas Gerner Nørgaard

1. Velkommen
De tilstedeværende blev budt velkommen med dejlig kaffe og the samt fine
prisvindende flødeboller og lidt andet godt.

2. Referat
Referatet fra den 25.11.2015 blev godkendt af alle.

3. Økonomi
Økonomi blev fremlagt af Tina (fremsendt til alle pr. mail før mødet) og viser et lille
overskud på ca. 1.400 – der mangler lidt bilag endnu, men det ligger i den størrelse.
Der er afsat 10.000 ekstra til træneruddannelse i indeværende regnskabsår.
Ligeledes har vi afsat 5.000 til endnu et foredrag også i indeværende regnskabsår.
Såfremt vi ikke får afholdt disse omkostninger inden 31. marts vil årets overskud
blive tilsvarende større.

4. Nyt logo.
Nyt logo er sat til debat. Der blev fremlagt flere forsalg til nyt logo som vores nye

webmaster har kreeret, men flere var enige om, at det gamle (kombineret med lidt
anderledes løbere i buen) faktisk var meget brugbart. Robert får Jette (webmasteren)
til at fremsende nye alternativer og vi kigger det igennem igen og vælger senere.

5. Web/face book.
– der arbejdes stadig på at få det optimale layout begge steder. Robert er i gang

(sammen med Jette??)

6. Trøjeudvalg.
De resterende bestilte trøjer er delt ud og alt er betalt. Der vil komme besked til alle
medlemmer om tilbud på køb af den blå trænerløbejakke (uden træner-markering på)
så alle har mulighed for at købe en løbejakke med løbeklubbens logo på.

7. Samarbejde med naboklubberne.
Der var aftalt møde med vores naboklubber som desværre blev aflyst. Der er ikke pt.
en ny dato for et møde, men det skulle blive i februar. Vi afventer besked fra de
andre. Klubber.
Ruben oplyste, at der er kommet en ny bestyrelse i Svømmeklubben, som ikke i
øjeblikket ønsker samarbejde med HRLK. Det var den forrige bestyrelse (v. Søren
Kobbernagel) der havde henvendt sig til os, og spurgt om vi var interesseret i et
samarbejde.

8. Hørsholm Kommune



Kommunen har inviteret til dialog om integration gennem foreningslivet i kommunen.
Robert deltager i mødet med kommunen.
I samme omgang blev der bestemt at hvis vi skulle pege på en ildsjæl I vores klub
(eller en som gør noget ekstraordinært/godt for klubben) blev det Anders Ladegaard.

9. Trænerudvalg .
Der er ingen ændringer i trænerstaben lige pt.
Der vil blive sat ca. 10.000 af til træneruddannelse 2016.

10. Gennemgang/status på sæsonprogram.
Kystbaneløbet ændres til 18. December i stedet for lige efter juleaften. Broløbet i
København var en succes og skal også indføres i programmet for 2016. Ellers ingen
ændringer.
Kari Uglem kommer og holder foredrag den 4. April. Kari er tidl. Norgesmester i 800
m løb – på nuværende tidspunkt er hun formand for Norsk Triatlon.
Foredrag afholdt tidligere år har kostet ca. 10.000 – 11.000 per år, og dette beløb
bibeholdes så vidt muligt.
Ved sidste bestyrelsesmøde blev der sat navne på forskellige opgaver I forhold til
foredrag og hvad vi kunne tænke os, men der er intet aktuelt på nuværende
tidspunkt.
Der laves et excel-ark hvor de forskellige muligheder vil blive indsat inkl. priser så det
bliver lettere og mere overskueligt at vurdere hvad der kan/skal bookes af div.
foredrag o.l. Tom laver et udkast indenfor 14 dage.

11. Hvor er vi på vej hen?
Robert har lavet en lille power point med en vision som følger:
At fremme motionsløb for alle samt at uddelegere ansvar for arrangementer og
aktiviteter til udvalg eller enkeltmedlemmer.
Vi summer lidt over det alle sammen og tager det op igen på næste møde.

12. Generalforsamling 2016
Den 20. April.
Budgetudkast laves af Tina inden 20.3. Regnskab laves af Tina. Ellers foregår
generalforsamlingen som tidligere år, hvor alle medlemmer bliver indkaldt pr. mail af
Robert.
Alle i den nuværende bestyrelse overvejer om de stiller op igen til en sæson mere
eller der skal andre til. Melder ud til næste bestyrelsesmøde.

13. Næste bestyrelsesmøde
Den 16. Marts kl. 19.00. Sted aftales senere.

14. Evt.
Den 1. sociale fællesfest blev afholdt den 23.1. og var en stor succes. Det er hermed
vedtaget at der holdes en fest 1 gang om året i HRLK regi.
Klublokale er drøftet og der vil blive lavet en forespørgsel til alle medlemmer på
generalforsamlingen om behovet er der.

Mødet afsluttet i god ro og orden
Referent:
Inge


