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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 15    Dato: 19. maj 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Gennemgang af sidste referat:  

Højttaler flyttes. Brian og Leif forestår. Gentagelse fra sidst. 

Billeder flyttes. Brian forestår. Flyttes sammen med omrokering af maskiner. 

Karsten arbejder videre med aftale med ungdomsskole. Karsten er i gang og har talt med Torben. Karsten 

har aftalt de tales sammen omkring sommerferien. 

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. 

Karsten laver blanket til dette. 

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

Karsten orienterer omkring emnet og arbejder videre med dette.  

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

billeder af øvelser og maskiner. Gentagelse 

Det besluttes at holde ”visionsmøde” torsdag 27/5 kl.18.00. Karsten reserverer bord til formålet. Karsten 

kontakter Leif. 

Der skal drøftes 25 års jubilæum i kommende tid. Drøftes på ovenstående møde. Karsten tager kontakt til 

orkester. Claus undersøger et forslag ang. mad.  

Bjørn laver forslag til A5 flyer til omdeling. Sender forslag rundt før tryk. Lars Bo overtager opgaven, Bjørn 

får den sendt i tryk. Forslag deles rundt før tryk. 

 

2. Status økonomi 

Claus orienterer omkring økonomi.  

 

3. Status medlemmer 

 

Claus orienterer at medlemstallet er stabilt og som forventet. 
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4. Status personale 

Det fungerer som det skal, alle er tilfredse med deres arbejdsopgaver. Karsten får justeret aflønning med 

rengøringspersonalet. 

  

5. Status samarbejdspartnere 

Karsten har aftale med Hjørring rør teknik, som i fremtiden vil være samarbejdspartner. 

 

 

6. Indkomne forslag 

 

7. Diverse  

Det besluttes at flytte den gamle mavemaskine ind igen. Brian forestår reparation. 

 

Planlægning af nyt kondirum. 

Karsten og Claus begynder torsdag kl. 10.00 med opmåling og indkøb af diverse.  

Karsten kontakter elektriker ang. Etablering af strøm. 

 

 Kulturnatten - fredag uge 22. 

Karsten og Claus ser efter og indkøber evt. pavillon til formålet. 

Karsten kontakter kommunen angående yderligere information ang. tidspunkter mv. 

Der medtages romaskine, dæk og hammer, brystmaskine og dødløft. 

 

Generel udvikling sportsmæssigt. 

Det vedtages, at klubben vil honorere kørselsudgifter til udvikling af Hjørring Styrkesport med gældende 

takster.  

 

 


