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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 10    Dato: 3. december 2009 

Mødeleder: Kim Kolditz    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

Finn Nielsen ikke tilstede, indkaldt i stedet  suppleant Thomas, ikke mødt   

1 . Valg af ordstyrer 

Bjørn vælges til ordstyrer 

2. Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde 11/ 1 2010 kl. 19.00 

Generalforsamling fastsættes til tirsdag d. 18/1 2010 kl. 19.00, Bjørn laver opslag til dette. 

 

3. Godkendelse af sidste referat 

 

 

4. Økonomi 

• Regnskab 2009: Der regnes med et underskud på ca. 100.000 kr. i udgangen af året. Flytning til 
de nye lokale er ca. opgjort til 200.000 kr. 
 

• Likviditetsbudget: Budget gennemgås. Kontingenterne stiger for første gang i 9 år pr 1. januar 
med 20 %. Bjørn laver opslag omkring dette.  
 
 

• Møde med kommune 

Claus har holdt møde med kommunen angående kontrol af tilskud fra sidste år. Er gennemført og uden 
anmærkninger. 
Der er mulighed for genforhandling af tilskud først i det nye år.  

 

• Indkøb  

Planlagt indkøb af løbebånd sættes i bero til senere på året i 2010.  
 

• Ansøgning fonde: Claus er i gang.  
 

 

5. Udlejer 

Claus har haft møde med udlejer. Tag er tætnet. Fald i baderum bliver lavet om. Claus rykker udlejer for 
opgørelse af baderum. 

 
6. Egen færdiggørelse. 

Kim opsætter plade til afskærmning i baderum.  
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Kim opsætter knagerække til overtøj. 

Jesper forestår indkøb og opsætning af sensorer til lys inden uden udgang af 31/12. 

7.Repræsentantskabsmøde i DSF:  Vi er stadig afventende. 

 

8. Forslagspostkasse: 

Musik i stærkmandsrummet. Vi har højttalere, Finn skal have byttet en boks og gør dette snarest muligt. 

Liggeunderlag til øvelser. Kim køber disse. 

Vi har set seddel omkring rengøring. Denne er forbedret, der indkøbes ikke køleskab. 

Varme i baderum skulle være justeret ind. 

Knagerække til overtøj etableres.  

 

9. Diverse:  

Claus bestiller annonce i avisen som løber over et år.  

Kim laver breve adresseret til idrætslærere på de forskellige skoler i området. 

Jesper laver foreløbig aflæsning af vand, el og olie så vi kan se om budgettet for 2010 holder. 

Alle indkøb skal fremover aftales med Claus så likviditeten kan justeres.  

Finn indkøber magnesium.  

Kim bestiller nye nøglechips nu. 

Finn låner trailer til afhentning af vægtskiver i Randers. 

Kim opsætter net til sten i stærkmandsrum. 

Finn opsætter computer til tv. 

Åbningstid ændres til kl. 05.00 -23.00. Bjørn laver opslag. 

Claus indkøber pølser til salg lørdag. 

 

 


