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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 14    Dato: 6. april 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Gennemgang af sidste referat:  

Højttaler flyttes. Brian og Leif forestår. 

Brian opsætter de laminerede plakater. 

Billeder flyttes. Brian forestår. 

Defekt motionscykel flyttes. 

Karsten henter priser på nyt cardioudstyr. 

Leif taler med Martin ang. Dæk. 

 

2. Status økonomi 

Claus har lavet kvartalsregnskab og orienterer herom.  

Claus indkøber laserprinter ved lejlighed. Der er afsat pt. 1500 kr. 

Claus opsætter system til medlemmers bankoverførsel. 

Brian indkøber diverse værktøj. Der afsættes 1500 kr. 

 

3. Status medlemmer 

Claus orienterer omkring den positive fremgang i medlemsantal. 

 

 

4. Status personale 

Karsten orienterer omkring rengøring og de aktive tiltag, der er iværksat. 

Martin stopper i vagtordningen.  Det aftales, at mandagsvagten afskaffes.  

Lars Bo har tilbudt muligheden at holde en ugentlig træningsvejledning om aftenen. Karsten taler med 

Lars Bo angående dette.  
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5. Status samarbejdspartnere 

 

 

 

 

6. Indkomne forslag 

Forslag om indkøb af ”medicinbold”. Det besluttes, at der indkøbes en bold. Claus forestår. 

 

 

 

7. Diverse  

Karsten arbejder videre med aftale med ungdomsskole.  

Det besluttes, at aldersgrænsen skal være 16 år for adgang til træning fremover. Der kan dispenseres fra 

dette, da træning fra 14 år er muligt ved forældrenes accept på blanket omkring ansvar ved indmelding. 

Der tales om at lave mulighed for aftale om grupperabat. Karsten laver oplæg og fremlægger næste gang.  

Karsten laver oplæg omkring tilbud / kontantrabat til eksisterende medlemmer om at skaffe nye 

medlemmer. Tilbuddet skal gælde fra nu til og med 1/7. 

Karsten og Leif kontakter Torben fra Bagterpskolen omkring arrangement på skolen.  

Deltagelse ved Sindal marked aflyses. 

Karsten har talt med Kim Lynge angående træningsseminar. Claus forestår kontakt angående dato og 

program. Der planlægges umiddelbart 29/4. Det besluttes at sætte annonce i avis omkring dette 21/4. 

Fremover vil resultaterne fra stævner sendes til Karsten som vil videresende til avisen. 

Udluftning i baderum vil blive ordnet torsdag.   

Der tales om at tilbyde ”april” kunderne – dem, der har fået april gratis, det samme tilbud som til åbent 

hus, ½ år til 850 kr. Claus sender tilbud ud på mail medio april.  

Der tales om, at der skal være flere programmer til begyndere. Leif vil forsøge at lave programmer med 

billeder af øvelser og maskiner. 

Det besluttes at holde ”visionsmøde” torsdag 21/5 kl.18.00. Karsten kontakter Leif mht. dato. 

Der skal drøftes 25 års jubilæum i kommende tid. 

Bjørn laver forslag til A5 flyer til omdeling. Sender forslag rundt før tryk. 

 

 


