
Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2018 hos Robert. 

 

Tilstede: Ruben, Tom, Robert og Inge. Thomas kom senere efter at have 

modtaget den fine pris for årets træner i Hørsholm Kommune med dertil 

hørende check på 10.000 kr. til klubben. Stort Tillykke. 

 

1. Velkomst  

 

2. Godkendelse af referat fra d. 6. december 2017 

Opfølgninger: 

Hjemmesiden vedr. Opdateringer er igang – Inge. 

Muligheder for flytning til idrætsparken v/Robert – næste møde. 

Diætist v/Thomas – næste møde. 

Kontakt Anders Ladegaard mhp. Workshop/foredrag med fys. 

v/Tom – næste møde. 

Nye fotos af brush-up holdet v/Kirsten – næste møde. 

 

3. Økonomi 

Økonomien gennemgået og det ser fint ud. Der er ikke brugt de 

penge,  der er blevet budgetteret med, og der er kommet 

sponsorer til, så i stedet for negativt resultat, ender vi med et 

positive resultat.  Der er tilgang af medlemmer så vi pt. er ca. 250 

medlemmer. 

  

4. Aktivitetsudvalget – storartet klubfest. 

Tom nævner Margueriteløb – Tom har kontakt og møde med 

Kokkedal løbeklub om evt. samsarbejde om en sådan rute og 

placering samt hvor lang den skal være. 

 

5. Trænerudvalg – Thomas: 

Den forsøgsvise ændring af alle vores hold kræver lidt tilvænning 

på alle holdene. 

Der er ikke planlagt noget uddannelse. 

Thomas foreslår, at de penge vi nu har fået tildelt klubben, skal 

bruges til en professionel træner, som kunne komme evt. 1 gang 

om måneden (eller mere) evt. torsdage, så alle får glæde af 

træneren. Thomas undersøger muligheden for dette. 

 

6. Sæsonprogram 2018 

Thomas har lavet et årshjul som kommer til at ligge på vores 

hjemmeside med alle fælles og alternative forslag til diverse løb 

indland samt udenlands. 

 

7. Arbejdsopgaver: 

Hjemmeside – Inge – igang. 

Klage på FB – Robert 

Snydemail - ? 



Førstehjælp trænere – Thomas. 

Foredrag, hvilke/plan – Tom. 

Fritidshuset genplacering – Robert 

Økonimi - Tina. 

Træneruddannelse - Thomas. 

RoyalRun – plan, Ruben. 

Fællesture 2019, vi tjekker på alle hold. 

Hørsholm Kulturdag, Inge 

Talentløbet, Robert 

Styrketræning afsluttes, Robert. 

Styrketræning nyt forløb, Inge kontakter Inger-Merethe. 

Årshjul, Thomas 

GDPR (25. Maj 2018) Tina/Robert 

  

8. Generalforsamling 

Afholdes den 25. April. Robert har booket lokalet I Fritidshuset. 

Starter først kl. 20.00. Tina laver regnskab/budget – Thomas 

kontakter Søren mhp dirigentposten og Inge søger for vand, 

kaffe/the og lidt kager. 

 

9. Næste møde 

Den 18. April 2018. 

  

Eventuelt 


