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Fraværende


Anton Egholm

Referat


Anders Steensig

Meddelelser
Malerne kommer når de kan (mere vides ikke). Pladerne som er blevet sat op, bliver malet af dem.
Tømrerne ved vi ikke, hvornår de kommer og bliver færdig. Jeppe tager fat i dem.
Jonas har været til Repræsentantsmøde i forbundet og på dagsorden var der især to ting der var værd at
tage med hjem.
Der blev stillet spørgsmål til hvordan det kunne være at forbundets instagram havde repostet nogle lidt
skæve opslag, som ikke umiddelbart har noget med styrkeløft at gøre. Der havde været en strategi om at
reposte så meget som muligt, for at ligge øverste, men forbundet vil overveje mere hvad de reposter i
fremtiden.
Derudover blev der oplyst, at der manglede aktive dommere til stævnerne. Derfor opfordrede de klubberne
til at lave et dommerfællesskab for at få nogle flere til at ville blive dommere. Bestyrelsen får udarbejdet et
opslag i klubbens Facebook gruppen. Anton er tovholder.
Aalborg Kommune har sendt et høringssvar om en ordning til at få etablereret nøglebrikssystem i
forbindelse med renovering eller nye lokaler. Dog skal det politisk behandlet inden det træder i kraft, men
bestyrelsen håber det bliver en realitet.

Regnskab og Økonomi
Intet

Nye sager
Hvordan tiltrækker vi nye unge medlemmer/lave undervisningsforløb for skoleelever


For at få tiltrukket nogle unge medlemmer, har Lars og John T. tænkt på om man kunne lave et
undervisningsforløb for udskolings- eller gymnasieelever. Ideen er udsprunget efter at John T. har
haft et undervisningsforløb på en efterskole, som forløb rigtig godt. Et undervisningsforløb kunne

vare 4 gange, en dag om ugen, hvor man havde en gang med hver øvelse og en gang med personale
rekorder. Vi kunne tage et lejegebyr for at stille vores lokaler til rådighed og samtidig kunne nogle
unge få mere viden om styrkeløft og evt. kunne vi få nogle nye unge løftere. John T. kunne godt
være underviser på forløbet sammen med en ekspert indenfor hvert løft. Der drøftes fordele og
ulemper ved det og bestyrelsen er enige om at der skal gå videre med det. Der skal udarbejdes en
projektbeskrivelse af undervisningsforløbet og undersøges om det er muligt. Lars er tovholder.
Event-udvalg - Medlemsforslag


Nogle medlemmer (Maja og Michael) har foreslået om der skulle nedsættes et event-udvalg, som
skulle stå for sociale arrangementer i klubben. Bestyrelsen synes det er en god ide og det aftales at
Anders er bindeled mellem bestyrelsen og event-udvalget. Der kunne evt. godt være et medlem
eller to mere med, men det må event-udvalget finde ud af. Anders er tovholder.

Forlænget åbningstider


Der har været nogle henvendelser fra medlemmer om muligheden for at forlænge åbningstider,
både om morgenen og aftenen. Bestyrelsen blev enige om at vi fastholder vores åbningstid.

Vaskemaskinen vasker ikke ordentlig rent mere


Det besluttes at der indkøbes en ny vaskemaskine. Lars og Anders er tovholder.

Opfølgning
Ny rekordtavle – John T. fremlægger hans forslag til ny tavle for bestyrelsen.


John T. har udarbejdet to forslag til en ny rekordtavle. Bestyrelsen er enige om at vi går videre med
at vi skal have en ny rekordtavle. Vi går videre med Johns forslag ”Personlige stævnerekorder”. Der
skal udarbejdes et regelsæt for hvordan man kommer på tavlen for ensretningens skyld. Derudover
vil vi prøve at søge sponsorater til at finansiering af tavlen. Et engangsbeløb fra hvert medlem for at
komme på tavlen, var også en mulighed til finansieringen. Anton er tovholder.

Ny arbejdsdag


Da vi ikke ved hvornår håndværkerne er færdige endnu, vælger vi først at lave en ny arbejdsdag
den 18. september kl. 12.00. Dagen vil blive afsluttet med den årlige sommerfest kl. 18.00 evt. med
mulighed for at se boksekampen Eddie Hall vs. Hafþór Björnsson senere på aftenen/natten.
Bestyrelsen sætter event-udvalget til at arrangerer sommerfesten. Bestyrelsen tænker at
egenbetalingen bliver omkring en 100 kr. pr. mand for dem der deltager i arbejdsdagen og ellers
200 kr. pr. mand, hvis man kun deltager i sommerfesten. Resten betaler klubben.

Ny beklædning til ER bænke


Der skal bestille ny beklædning ved Erik til bænkene. Jeppe er tovholder på bestillingen og Lars for
om beklædningen.

Ensretning af introduktion af nye medlemmer



Udsættes– Jeppe og Anton er tovholder

Vision/foreningsplan


Udsættes– Jonas er tovholder

Nye træningselastikker


De er kommet og Mathias hænger dem frem i klubben.

Rouge combo rack


Det nye combo rack er kommet og der er en bred tilfredshed blandt medlemmer om det.

Ny elektronisk løsning til dørlås kombineret med medlemskartotek


Det har ikke været muligt at finde priser frem på nettet. Der arbejdes videre med det, samtidig med
vi håber på at Aalborg Kommunes ordning bliver vedtaget. Jonas og Jeppe undersøger priser.

Ny håndvægtsstativ


Der skal undersøges med en anden smed, da Skimmer ikke har mulighed for at lave det lige nu.
Mathias kender en smed og undersøger om han kan lave et.

T-shirts med fejltryk


De er ved trykkeren igen, men han har travlt for tiden, så der er ingen tidshorisont endnu. Jonas er
tovholder

Film til vinduerne


Udsættes

Stævner
DM styrkeløft 3.-4. juli Horsens er afholdt. Daniel stillede op og det forløb fint.
JM styrkeløft 21.-22. august i Videbæk.
DM klassisk styrkeløft er flyttet til 3.-5. september, KSK/Ares.


Der er mange løftere fra klubben der skal med. Der undersøges om muligheden for at leje et hus
derovre, som vi tidligere har gjort. Det bliver lavet et Facebook opslag med bindende tilmelding.
Jonas er tovholder.

Ansøgninger
DIF og DGI har en Corona-hjælpepulje, hvor der kan søges om tabt kontingent i lukkeperioden. Vi søger fra
1. januar til 31. marts. Mathias og Anton er tovholder
DIF og DGI har en genstartspulje, hvor der kan søges om midler til fælles arrangementer og lignede. Vi
søger om midler til sommerfesten og en genstartstur ud af huset. Mathias og Anton er tovholder.

Bordet rundt
Intet

Ris og ros
Intet

Næste møde


24/08/21 kl. 19.30

