
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i HRLK 

4. juli 2022 

  

Tilstede: Anders Amstrup, Tonie Davidsen Brinch, Lene Fruensgaard, Bent Rønne, 
Elisabeth Søderlund, Anne-Marie Vedstensen, Peter Buus, Carsten Klovborg, Charlotte 
Klovborg. 

Fraværende: Tom Schmidt Christensen 

Referent: Charlotte Klovborg 

Referentliste: Charlotte, Carsten, Anders, Tonie, Lene, Elisabeth, Tom, Peter, Anne-Marie, 
Bent. 

  

Efter en runde om bordet, hvor vi kort præsenterede os for hinanden og fortalte om 
forventninger til arbejdet i bestyrelsen, gik vi til dagsordenen. Vi besluttede, at der 
udarbejdes beslutningsreferater, samt at referentopgaven går på skift. 

  

·       Kommunikationen i bestyrelsen sker via Messenger. Man ”kvitterer” ikke for hver 
besked, da Messenger ”afslører” hvem der har læst beskederne. 

Vi holder møde hver 2. måned – i hvert fald til at starte med, da vi har en del opgaver 
foran os. Senere kan et møde hver 3. måned være tilstrækkeligt. 

De næste to møder er allerede fastlagt: 7. september kl. 19.00 hos Anne-Marie og 2. 
november kl. 19.00 hos Carsten og Charlotte. 

  

·       Anne-Marie laver et oplæg til visionsarbejdet. Vi skal i efteråret have et møde 
sammen med trænergruppen, hvor vi aftaler visionsarbejdet. 

  

·       Bestyrelsen konstituerede sig og fordelte ansvarsområder på følgende måde: 

  



Formand: Anders Amstrup 

Kasserer: Peter Buus 

SoMe: Lene og Anders 

Hjemmeside: Tonie – kontakter Ruben for at få rettigheder til at redigere 

Kontakt til kommunen: Anders har det overordnede ansvar med assistance fra Tonie 

Ny løbebane: Anders og Tonie 

Lokalavisen: Anne-Marie – dog først efter visionsarbejdet er afsluttet 

Klubtrøjer: Karen Svejstrup, Marianne Alstrøm og Charlotte. Bestyrelsen indstiller til en 
fast klubfarve 

Årshjul: Tonie 

Styrketræning: Anders koordinerer med Carina 

Sponsorkontakt: Anders 

Møder i DGI: Elisabeth og Carsten 

Mails fra nye medlemmer: Elisabeth – Tonie sørger for rettigheder, så Elisabeth kan 
læse/svare mails 

Mails fra eksisterende medlemmer og andre: Anders og Peter 

Klubløb: Elisabeth og Lene 

Fester: Bent 

Foredrag: Vi satser på, at Tom vil tage tjansen 

  

·       Vi besluttede, at alle trænere skal have jakker og/eller vest – men vi afventer en 
beslutning om en klubfarve. 

  

·       På det forestående visionsmøde vil vi drøfte DGI træneruddannelse med 
trænergruppen. Ønsker vi fortsat at anvende DGI træneruddannelse eller anden 



træneruddannelse? Det skal besluttes i fællesskab og herefter drøfter vi, hvem der står 
for tilmelding til uddannelserne. 

  

·       Vi besluttede, at klubben i år ikke bidrager til hverken børneløb eller voksenløb til 
kulturdagen i september. Det er et meget stort arbejde for klubben og det giver ikke flere 
medlemmer til klubben. 

Vi talte om, at vi næste år kunne bruge kræfterne på et telt med mulighed for løbetest, 
salg af løbeudstyr osv. – noget der mere målrettet går efter at skaffe nye medlemmer til 
klubben. 

  

·       Anders giver besked til Rotary om, at vi ikke bidrager til næste års Hørsholmløb. 
Overskuddet går til Team Hørsholm og vi får ikke bidrag herfra. 

  

  

Med venlig hilsen 

Hele din bestyrelse 
Tonie Davidsen Brinch, Lene Fruensgaard, Bent Rønne, Elisabeth Søderlund, Anne-Marie 
Vedstensen, Peter Buus, Carsten Klovborg, Charlotte Klovborg, Tom Schmidt 
Christensen, Anders Amstrup 

 


