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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 9    Dato: 4. november 2009 

Mødeleder: Kim Kolditz    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1 . Valg af ordstyrer 

Finn vælges til ordstyrer. 

2. Fastsættelse af næste møde. 

 

Næste møde torsdag 3 / 12 kl. 20.00 – 22.00 

 

3. Godkendelse af sidste referat 

Godkendes uden bemærkninger. 

 

4. Økonomi 

• Status: Der skal købes ikke mere ind i år pga. likviditeten. Der er indbetalt fra diverse. Ansøgning 

til lokaletilskud og aktivitetstilskud til næste år sendes fra kommunen til Claus. 

 

 Tilføjelse til referatet (foretaget af Kasserer Claus Højrup): Jeg har den 4/11 modtaget 

ansøgning-skemaer til vores tilskud fra kommunen fra formand Kim K, efter at de har ligget 

hjemme ved ham siden den 11. September (dato på brevet fra kommunen) og efter at jeg har 

rykket for dem flere gange. Jeg har den 5/11 sendt ansøgningerne af sted til kommunen. De 

skulle have været afleveret den 15. Oktober og er altså nu 3 uger over ansøgningsfristen. 

Byrådet skulle have vedtaget fordelingen af tilskud sidst i Oktober, hvilket betyder at vi er for 

sent ude, og vores ansøgning nu kommer i betragtning på et senere tidspunkt i December.  Jeg 

har været på knæ overfor kommunen – igen, igen og lovet at der bliver styr på tingene. Jeg 

skriver dette på referatet da jeg ikke vil have ansvaret for at ansøgningerne er sendt for sent 

af sted. Jeg har sendt dem mindre end 24 timer efter de er kommet i min besiddelse. Mvh. 

Claus Højrup. 

 

 

• Indkøb  

Lille sten : Er lavet, venter på levering. 

Farmerwalk: Vi køber et sæt farmerwalk, da de nuværende afleveres tilbage. Claus bestiller. 

Løbebånd: Vi har fået tilbud på løbebånd, 30.000 kr. + moms for et nyrenoveret. Der tales om 

køb af billig model.  

Det besluttes følgende fremgangsmåde, da vi ikke kan undvære et løbebånd. 

1. Kim taler med medicsport om aftale med betaling i febuar ved køb af bånd. 

2. Kim taler med medicsport om mulighed for leje af bånd indtil febuar. 

3. Kim køber billig model løbebånd fredag.  
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• Ansøgning fonde: Claus har talt med bank, ikke interesseret. Ansøgning Trygfonden udsættes. 

Claus har talt med kommunen omkring ekstra tilskud, men vi skal være medlem af DGi. Claus 

arrangerer møde. Claus søger endvidere om tilskud fra integrationspulje.  

Tuborg-fonden og Nordea ansøges om diverse powerlifting  og strongman udstyr. Prioriteres 50 

/ 50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Møde med udlejer 

• Status: Claus har haft møde med udlejer og følgende forhold bringes iorden.  

 

• Fald i brusekabiner, der etableres en kant, samt et afløb uden for kant.  

• Glas i vindfang, er bestilt, skiftes snarest. 

 

Fremtidige tiltag: Vi venter på en slutopgørelse for baderum. 

 

6. Egen færdiggørelse. 

1. Bænke baderum er kommet, skal samles. Kim forestår. 

2. Opsætning af spejle i baderum. Kim forestår i weekenden. 

3. Udendørsbelysning, Jesper er i gang. Gentagelse. 

4. Sensor på lys, Jesper forestår. Gentagelse. 

5. Flytning af sensor fyr, Jesper forestår. Gentagelse 

6. Lys i reception, Jesper opsætter lysarmartur. Gentagelse. 

7. Gulvtæppe mod fitness: Bjørn og Claus forestår. Ordnes i dag. 

8. Maling af kant: Bjørn og Claus forestår. Udsættes. 

9. Lapning af væg: Kim. Gentagelse. 

 

 

Tlf svarer: Kim har telefonsvarer, abonnement skal ændres. Finn taler med TDC angående kode til 

internet og ændrer samtidig abonnement. Gentagelse. 

Opslag: Bjørn laver opslag omkring farmerwalk. Gentagelse. 

Håndtag fjernes på rengøringshaner, Kim forestår. Gentagelse. 

Værktøj / skab: Finn skaffer skab. Lauritz laver liste med værktøj til indkøb. 

Bjørn borer hul til ledning bag fjernsyn. Gentagelse, ordnes  i  weekenden. 
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Dørklokke: Er indkøbt, Jesper opsætter. Kim orienterer vagterne.  

Jesper forestår el opsætning hos Christian. Gentagelse 

Julefrokost og stævne: Fastholdes stadig til 5 / 12. Der afholdes samtidig stærkmandstævne. Claus 

opsætter opslag til stævnet. Drikkevarer til julefrokost medbringes selv. Claus kontakter Lise og Lærke 

og hører om de vil forstå dette.  

Repræsentantskabsmøde i DSF:  Vi er orienteret herom. Vi er afventende. 

Sponsoraftaler: Claus har talt med diverse og arbejder forsat videre. 

 

 

Forslagspostkasse: 

”Cross trainer” er repareret. 

Forslag om vogn til skiver: Indkøb udsættes til det nye år.  

Tag utæt: Vi har modtaget seddel. Tag er udbedret. 

Skabe til udlejning: Vi undersøger mulighed for køb af skabe til udlejning på årsbasis. Kim og Jesper 

finder priser. Bjørn opsættes opslag, hvor medlemmer kan tilkendegive interesse for skabe. Der tages 

beslutning næste møde. 

Tak for de rosende ord om bestyrelsens arbejde.  

Diverse:  

Claus har lavet ekstra system til sammenligning af data. Udløbsdato på kontingent og adgang kan nu 

sammenlignes. Claus orienterer relevante personer. 

Claus rykker for kvitteringer. 

Det tilstræbes i fremtiden at have ”klub” styrkeløft stævne om vinteren og stærkmand om sommeren.  


