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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 16    Dato: 6. juni 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Hermodsvej  

Referent: Bjørn Frederiksen 

Ikke tilstede: Brian Larsen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Sammensætning af ny bestyrelse 
 

Leif Stjerne er udtrådt fra bestyrelsen er der i denne forbindelse fundet en ny kandidat. 
Jonas Petersen vælges ved afstemning som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
I denne forbindelse vil der ske en omdisponering af arbejdsopgaver i bestyrelsen.  
Det besluttes, at Jonas bliver den nye næstformand. 
Den øvrige rollefordeling fastholdes som hidtil. 
 
De tidligere formelle opgaver fra menigt medlem skiftes til næstformand og omvendt. 

 
Bestyrelsen har et ønske om at inddrage en suppleant i bestyrelsen. Til dette formål har bestyrelsen 
spurgt Lise Ejlertsen og hun medgivet at ville deltage. 
 
I fremtiden vil bestyrelsen gerne have suppleant og vagtordning med til møderne. 

 
 
 

2. Gennemgang af sidste referat:  

Karsten arbejder videre med aftale med ungdomsskole. Karsten er i gang og har talt med Torben. Karsten 
har aftalt de tales sammen omkring sommerferien. Gentagelse 

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.  

Det besluttes, at der i stedet ved de enkelte tilfælde, der kan forekomme tages kontakt til Karsten, der vil 
sørge for at aftale nærmere. 

 

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.  

Model ligger klar og vil blive drøftet nærmere, når dette vil blive aktuelt. 

 

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

billeder af øvelser og maskiner. Gentagelse 
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Bjørn og Karsten sender diverse programmer til Claus, der uploader disse på hjemmesiden. 

Det besluttes at holde ”visionsmøde” i september 

 

3. Status økonomi 
Claus orienterer omkring økonomi. 

 

4. Status medlemmer 
Claus orienterer omkring medlemmer. 

 
 

5. Status personale 
Michael Nierlev er startet i vagtordningen og har lørdagsvagten. Mikkel er i denne forbindelse 
stoppet. 
 

6. Status samarbejdspartnere 
Intet nyt. 
 

7. Indkomne forslag 
 

 

8. Diverse  

Det besluttes, at der fremover vil være fotoregistering, eftersom der har været tilfælde af misbrug af 
nøglechip. 

Claus indkøber kamera til fotoregistering af medlemmer. 

Karsten får lavet eksemplar til streamers. 

 

9. Praktiske ting 

Ledning, samt højttaler i stærkmandsrum. 

Flad bænk skal svejses. Jonas forestår. 

Det besluttes at flytte den gamle mavemaskine ind igen. Denne skal dog repareres. Jonas forestår ved 
lejlighed. 

Pokalskab skal flyttes ved lejlighed. 

Det besluttes at holde oprydningsdag tirsdag uge 29 kl. 13.00 

Jonas ser på sensor i kondirum. 

Åbne skabe til tasker. 
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10. 25 Års jubilæum 

Det besluttes at afholde arrangementet den 4. september kl. 18.00, udendørs. 

Det besluttes, at det vil foregå ligesom julefrokosten med forhåndstilmelding og betaling. 

Lise og Bjørn forestår opslag, indsamling mv.  

Karsten taler med musikerne og for en aftale i stand. 

 

 
 

 


