
Bestyrelsesmøde, REFERAT 14. dec. 2020 

Referent: Anders 

Deltagere ved mødet: Peter Buus * Tom Schmidt Christensen * Ruben Hansen * Nicolai 
Tofft * Anders Amstrup * Laufey Helga Ásmundsdóttir, suppl. * Bent Rønne, suppl. 

  

BESLUTNINGER 

1)  Nicolai vil gå igang med klubbens ny hjemmeside efter nytår. Vi taler om hvilken 
type løbere at hjemmesiden skal appellerer til. Tom nævner at vi har alle de fire 
forskellige løbetyder i klubben. Og walkere.   Vi har brug for en ny fed hjemmeside som 
er det første nye potentielle medlemmer ser, når de tjekker os ud på nettet, og hvor 
trænere og medlemmer kan finde og dele oplysninger etc. Nicolai vil få et budget til 
hjælp til programmering. 

2)  Vi taler om at vi glæder os til, at coronarestriktionerne ophører på et tidspunkt, så vi 
igen kan samles alle holdene (på nær Racewalk og Styrke-løb) søndag morgen. Det 
bliver godt. 

3)  Vi aftaler at næste gang der er trænermøde, så vil Anders drøfte og aftale - med 
trænere og cheftræner - en fælles tilgang til, hvornår træneren lægger et FB-opslag op 
om søndagens løbetur? Medlemmerne er virkelig super glade for opslagene.  

4)  Anders får også til opgave at viderebringe bestyrelsens tak og begejstring over 
oplevelses-turen sidste søndag i måneden, som er blevet praktiseret af hold 3/4.  Det 
er innovativ produktudvikling og en stor succes som medlemmerne er giga-glade for. 
Kunne vi udbrede idéen, altså fortsætte med den, og måske gøre det til noget andre hold 
også gør? Måske den selvsamme søndag? 

5)  Anders havde aftalt arbejdsdeling, så alle i bestyrelsesgruppen får opgaver. Alle 
sagde at de var på deres opgaver. Anders vil alligevel tale med hver enkelt om, hvordan 
han / hun har det med sine opgaver, men på mødet virkede alle ok med sine opgaver. 

6)  Vi tegner en ansvarsforsikring til bestyrelsen. Nicolai lover at tale med 
forsikringsselskabet 

7)  Nicolai fører fremadrettet et regneark med de opgaver og projekter som gruppens 
medlemmer har gang i.  



8)  Anders fortalte om det nye klubhus til udendørs idrætten i Hørsholm Kommune ved 
idrætsparken, og blev opfordret til at tale med kommunen om muligheden for 
klublokaler tæt på skoven, hvor vi træner. 

9)  Anders orienterede om aftalen med DGI om gratis træneruddannelse. Imidlertid 
fortsatte tilmeldingerne til træneruddannelsen at “fosse ind”, således at bestyrelsen 
efter bestyrelsesmødet valgte at støtte dette. Vi kunne nemlig få 6 gratister med og vi 
havde 8 tilmeldinger. Vi valgte at betale for de 2 sidste, fordi vi gerne vil støtte 
træneruddannelsen af trænere hos DGI. Peter Buus lavede en masse beregninger, der 
viste, at vi har råd til det inden for dette års budget, fordi så meget andet har været 
corona-aflyst, og bestyrelsen mener at træneruddannelse er genialt, fordi det er til gavn 
for både trænere og medlemmer på samme tid. Ja, og ny relevant viden og uddannelse 
er altid godt og inspirerende. Iben har talt meget varmt for sit forløb hos DGI. 
10)  Vi venter og ser tiden an mht. generalforsamlingsmiddag, fordi vi er lige nødt til at 
se, hvordan coronasmittetrykket og -restriktionerne udvikler sig. Når vi engang kommer i 
gang med generalforsamlingsmiddagene, så skulle det gerne gå hen og give et endnu 
bedre medlemsdemokrati i vores forening, fordi flere - forhåbentligt - vil komme til 
generalforsamlingen - a la i Vinterbadeklubben. 
------------ 

Nu er jeg lidt juleforsinket med at få renskrevet og udsendt referatet. Tillad mig at tilføje 
at bestyrelsen er i arbejdstøjet, og efter afholdelsen af bestyrelsesmødet er fortsat med 
livlige drøftelser med gode argumenter og stort engagement. Det er min fornemmelse, 
at det lover rigtig godt. Super dedikerede trænere, der tilmed er innovative, og dertil en 
bestyrelse, der er oppe i gear, så skal det nok blive godt. Det kan jeg mærke. Vores 
eneste store forhindring er corona........ 
Bestyrelsen har mange andre ting på agendaen for 2021 end det du ser ovenfor, men 
det du ser ovenfor var det vi satte fokus på ved dette bestyrelsesmøde. 
 
Ha' et godt løbe/walk -år i 2021 
 
Mvh Anders Amstrup  

 


