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Jeppe Poder
Jonas Møll
Anton Egholm
Mathias Høberg
Lars Lund
Hjarnøe
Anders Steensig

Fraværende
Referat
Meddelelser
Der kommer en elektriker vedr. døren næste uge.
Tømrerne har hevet soundsboks forbindelse ud under renovation
Vi må være 50, men Jeppe sætter grænsen til 40.
Gentagelse af restriktioner.
Rengøring vedligeholdt af medlem sat i gang. Styr på støvsuger, de virker fint.
Arbejdsgruppe dannet til maling og renovation af kaffestue.

Regnskab og Økonomi
Nye sager
Arbejdsdag skal planlægges. Først efter håndværkere er færdige med deres arbejde.
Medlemsforslag: Nuværende rekordtavle erstattes med whiteboard på størrelse med det tildækkede
vindue (230x200). Magnetisk. Tilbud på 2200,-. Eventuelt sponsoraftale, med reklame på whiteboard el.
sociale medier. Anton er tovholder.
Skabe: Ingen skabskontingent for 2021, men medlemmer opmuntres til at indbetale symbolsk beløb.
Mathias og Anton er tovholdere
Bænke er slidte, og trænger ny beklædning. Lars Lund er tovholder
Ensretning af introduktion af nye medlemmer: Jeppe og Anton tovholder til udarbejdelse
Vision/foreningsplan: Der udarbejdes plan, som vil guide bestyrelsen ift. udvikling af klubben, deadline til
næste bestyrelsesmøde. Jonas er tovholder.

Der indkøbes nye træningselastikker: Mathias er tovholder.
Rogue combo rack: bliver bestilt. Mathias er tovholder.
•

Rogue combo rack indkøbes grundet nye midler. I gammel bestyrelse beslutning om at indkøbe nyt
rack.

Stepmaskine: Det besluttes, at stepmaskinen ikke skal sættes tilbage i klubbens lokaler.
•

Grundet manglende plads.

Ny elektronisk løsning til dørlås kombineret med medlemskartotek. Anders er tovholder.
•

Sikkerhedsmæssigt tiltag.

Nyt håndvægtsstativ: Jeppe er tovholder

Opfølgning
T-shirts med fejltryk: Jonas er tovholder
Forsikring: Jeppe er tovholder

Stævner
DM klassisk styrkeløft flyttet til 3.-5. september, KSK/Ares.
DM styrkeløft 3.-4. juli Horsens.

Ansøgninger
Genstartspulje: Ansøgning om midler til total løsning m. dørlås + medlemskartotek mm.
Klubben har fået midler fra coronapuljen ifm. tabt kontingent.

Bordet rundt
Film til vinduerne.

Ris og ros
Næste møde
•
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