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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 13    Dato: 9. marts 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Hermodsvej 3  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Gennemgang af sidste referat:  

Ad 3. Computer kobles til TV. Karsten forestår 

Højttaler i stærkmandsrum. Karsten taler med Finn ang. Volumenkontrol.  

Natsænkning oliefyr. Vi udskyder til senere med gennemgang af varmeanlæg. Bjørn fjerner pt. 
dæksel. 

Udlejer opgørelse. Karsten taler med udlejer omkring dette, samt midlertidig understøttelse. 

El Egotag. Karsten og Brian kontakter lejer og afslutter sagen. 

Ansøgning fonde. Vi afventer til senere. 

Ad 6. Vedligeholdelse. Brian taler med Lauritz. 

Ad 11. Strategi og målsætning. Tages op efter åbent hus. 

 

2. Nøglesystem:  

 

Karsten vil i fremtiden fungere som kontrollant af nøgle og medlemssystem. Claus forestår oplæring. 

 

Claus har gennemgået nøglesystem og justeret diverse.  

 

3. Rengøring: blot orientering fra min side. 

Karsten orienterer, at han en aftale i stand med Allan Jacobsen midlertidigt i denne uge. Efterfølgende er 
der lavet aftale med Helle omkring rengøring i weekender. Ligeledes er der aftale med Thomas og Jonas 
omkring rengøring i ugens løb. Karsten fremlægger en plan, der redegør for fordeling mellem, Helle, 
Thomas og Jonas, samt vagtordning.  

 

4. Betalingssystem: kort orientering om oplevelse med tidligere medlem. 

Der diskuteres indkøb og opsætning af dankort terminal. Der vil ikke kunne betales kontant kun dankort. 
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Claus undersøger og orienterer på mail angående pris og opsætning.  

 

5. Åbent hus 

Leif forestår koordinering omkring åbent hus. Der vil blive serveret kaffe og kage.  

Karsten forventer og håber, at alle vagter vil deltage.  

Leif og Brian og evt. Michael vil arrangere diverse aktiviteter / demonstration mv.  

Claus bestiller 10 stk. T-shirts til formålet. 

Vi mødes alle kl.10.00 til klargøring. 

Der indkøbes 100 stk. nøglechip. Bjørn forestår bestilling. 

Bjørn sørger for kaffe, krus og servietter. 

 

 

6. Diverse 

 

- Laminat af anatomiplakater. Bjørn forestår. 

 

- Telefonsvarer i HSS. Karsten forestår. 

 

- Snak om kommunikation med vagtordning/forum eller lign. Claus laver system til vagtordning. 
Karsten orienterer vagter. 

 

- Sodavandsautomat - Priser på automaten.  Bjørn forestår. 

 

- Billeder af løftere. Der er ca. 40 løftere gennem tiden. Pris 1500 kr.  Vedtages, Claus forestår 
ved lejlighed. 

 

- Ansøgninger om tilskud. Claus sender af sted. 

 
- Ekstern Revisor. Er ordnet. 
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- Defekt udstyr, vægt og cykel. Leif og Brian forestår.  

 

- Vasketøjskurv. Bjørn forestår. 

 

- Opslag på dør. Åbningstider: Mandag 19.-21 og priser. Bjørn forestår.  

 

-Gratis ekstra dæk. Leif og Brian henter. 

 

- Printer. Afventer køb til senere. 

 

-Flyers. Bjørn spørger trykkeri om pris på 1000 og 2000. 

 

Bjørn indkøber kuglepenne. 

 

 

7. Indkommende forslag 

Der undersøges og indkøbes evt. flere bænke og knagerækker til baderum. 

Farmerstævne. Leif er orienteret og påtænker sommerstævne. 

Skostativ indkøbes på opfordring. 

Det pointeres, at medlemmer IKKE har tilladelse til at lukke andre ind. Er der problemer med chippen 
kontaktes bestyrelsen via hjemmesiden eller vagterne pr telefon i receptionstiden. 

Procedure omkring fejl på chip søges optimeret.  

Indkøb af diverse boksepuder, klubtrøjer og diverse træningsudstyr tages til efterretning. Dette bliver ikke 
aktuelt pt. Bestyrelsen takker for forslagene. 

 

8. Omdeling flyers.  

Der aftales søndag d.21 kl.10.00 – 13.00. Claus sætter på hjemmeside. Bestyrelsen forsøger at finde min. 2 
personer hver. 

Karsten forestår koordinering.  
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