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Referat af bestyrelsesmøde 30.08.2017 
Til stede. Robert, Tina, Thomas, Tom, Ruben og Kirsten  
Afbud: Inge 

 
Dagsorden: 
1.Velkomst 
Robert bød velkommen 
 
2.Godkendelse af referat fra d. 14. juni 2017 
Referatet blev godkendt 
 
3.Økonomi 
Tina gennemgik regnskabet. 
Stor medlemsafgang. 59 afgang 32 tilgang i alt 187 medlemmer.  
Budget opdatering. Frugtordning stoppes. 
Tina gør opmærksom på, at der er afsat kr. 5000,00 i budgettet til markedsføring. 
 
4.Sponsor 
Robert viste et tegning af de nye trøjer med det nye sponsor logo. 
Vi henstiller at man bruger de nye klubtrøjer. 
 
5.Kommunen og naboklubber 
Vi har ikke været indkaldt som brugere af Fritidshuset fra kommenens side. Robert er i kontakt 
med fodboldklubben og vi har mulighed for at være i cafeen i Idrætscentret fra nu. Det åbner 
mulighed for sammenhold. 
Hørsholm på vægten. Robert er blevet kontaktet af en diætist fra projektet Hørsholm på vægten, 
og deltager i et møde med dem med henblik på samarbejde. Projektet starter om 2-3 uger og kører 
i 2-3 måneder. 
Det åbner potentiale for nye medlemmer. 
 
6.Aktivitetsudvalget 
Der har været afholdt Broløb. Der var ikke tilstrækkelig interesse for en samlet tilmelding til 
München maraton. Robert har startet Hamburg maraton op igen. Der er foreløbig tilmeldt 3 
stafethold og 3 maratonløbere.   
Tom orienterede om relevante film for en klub filmaften af ca. 2 timers varighed og sender en event 
ud, så medlemmerne kan tilkendegive deres interesse for at deltage. Temaet er ”Glæden ved at 
løbe.” Tom orienterede desuden om muligheder for start af et yoga/afspænding/meditation hold 
den første onsdag hver måned én time til kr. 750 kr. gang for undervisningen, som vil finde sted på 
Vallerødskolen, hvis der er plads. Der er start på denne nye event den 1. onsdag i oktober, hvor 
det så vil vise sig, hvor mange medlemmer, der er interesseret.  Herefter tager vi stilling til hvorvidt 
det er et tilbud, vi vil fortsætte med.  
 
7.Trænerudvalg 
Thomas informerede om kapgangstræning med catch up sidste søndag 27.8.. Det markedsføres 
som et go-race-hold. Den 16.september starter holdet officielt, med Emma og Charlotte Diamant 
som tovholdere. Holdet går 17.30 om onsdagen og kl. 10 om lørdagen. Der tages fotos til 
markedsføring i de nye trøjer. 
Ingen øvrige nyheder fra trænermøderne. 
Thomas tager en snak med Lotte om at fungere som inspirator for eksempelvis nye trail hold (løb i 
skoven).  
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Sæsonprogrammet for efteråret blev gennemgået. Ruben arrangerer Klampenborgløbet, Robert 
sender en reminder ud. Klampenborgløbet kan evt. fungere som afslutning på Hørsholm på 
Vægten projektet. 
  
8.Næste møde(r) 
15. november hos Thomas og Tina. 
 
9.Eventuelt 
Markedsføring  
Næste event er opstart af go-race.  Thomas er tovholder og kontakter Tonny, der har kontakt til 
Ugebladet.  
 

Ruben har fået mulighed for at stille sikkerhedsspørgsmål til folk, der ønsker at komme med på 
vores Facebook gruppe. 
 
To do liste 
Robert: Opdatering af dropbox adgang. 
Robert kontakter Inge som kontakter Jette vedr. opdatering af hjemmesiden, som forenkles da der 
er problemer med opdatering. Den nye sponsor gøres synlig på hjemmesiden. 
Opdatering af hjemmeside. 
Robert undersøger mulighederne for fordele ved flytning til idrætsparken. 
Thomas ringer til diætisten og får nummeret af Robert.  
Thomas undersøger prisen på beach flag med sponsor logo og klub logo. 
Kirsten tager nye fotos af brush up holdet 24.9. 
 
Referent:  Kirsten Gibson 


