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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 11    Dato: 11. januar 2010 

Mødeleder: Kim Kolditz    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1 . Valg af ordstyrer 

Bjørn vælges til ordstyrer 

2. Fastsættelse af næste møde. 

 

Generalforsamling udsættes til 08.02.2010 kl. 19.00, da det ikke er muligt for bestyrelsen at deltage 

fuldtalligt. Der sættes opslag op om ændret dato. Bjørn laver opslag. 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes lørdag 06.02 2010 kl.15.00 

 

3. Godkendelse af sidste referat 

 

 

4. Økonomi 

Resultat 2009: 

Regnskab gennemgås for 2009.  

Nærmere detaljering fremlægges på generalforsamlingen. 

Claus laver rykkersystem til manglende betaling og forestår driften af dette. 

 

5. Egne arbejder fra sidst. 

Der opsættes sensorer til lys i denne uge. Sensorer er indkøbt. Kim forestår denne opgave. 

Jesper har aflæst el og vand. Jesper forsøger at lave en gennemsnitsværdi for forbruget pr. måned. 

Der er leveret fyringsolie i denne uge. 

Finn har bestilt ”boks” så der kan opsættes musik i stærkmandsrum. 

Kim arbejder forsat med breve til idrætslærere i området.  

Finn køber forlængerledning til tastatur så tv kan opsættes. 
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6. Baderum 

Claus har møde med udlejer næste uge angående færdiggørelse af baderum og slutopgørelse. 

7. Opdatering til opgavefordeling. 

Det aftales, at Finn forestår for bestilling af olie og reparation af fyr. 

8. Vagtordning. 

Kim indkalder daglige vagter til vagtmøde i nærmeste fremtid, orienterer Claus herom. 

Foreløbigt møde mandag kl. 19.00 

9. Diverse 

Claus bestiller billeder til ophængning i klubben af alle styrkeløfterne  gennem HSS´s historie. 

10. Forslagspostkasse 

• Der mangler håndklæder på lille toilet. Dette bringes i orden. 

• Daglig rengøring. Vi er opmærksom på dette har været et problem hen over jul. 

• Cd bortkommet. Medlemmer er selv ansvarlige for eget medbragte musik. 

• Baderum bør udvides. Dette bliver ikke aktuelt. 

• Oprydning. Vi er klar over problematikken med manglende oprydning. Der opsættes opslag. Kim 

forestår disse. 

• Stramning af skruer på mavemaskine. Disse efterspændes nu. 

• Ventilator på toilet støjer. Dette er vi opmærksomme på. Vil blive efterset ved lejlighed. 

 

Der gøres opmærksom på at indkomne forslag i postkassen for at blive behandlet skal være påført navn. 


