
Bestyrelsesmøde 24-08-2021 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Anders Steensig 

Fraværende 

Referat 

• Anton Egholm 

Meddelelser 
Mail fra DSF vedr antidoping politik, minimum 1x træning om ugen for at beholde sin licens. Bestyrelse skal 

være mere OBS på medlemmer der ikke opfylder dette krav. Jeppe skriver til dem og beder dem komme 

mere.  

Tilskud fra kommune ifm. mulig kommende investering i briksystem på 10.000 kr. 

Der har ikke været tilstrækkeligt ryddet op i klubben. Jeppe og Anton laver opslag, hvor det understreges at 

der skal ryddes op.  

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund. 

Nye sager 
Indkøb af nye skiver 

• Jeppe foreslår køb af nye Rogue jernskiver. 5 par 25-skiver. Mathias er tovholder. 

Indkøb af nye stænger 

• Klubben køber 2 nye Rogue stænger. Mathias er tovholder. 

Medlemsforslag: Forlænge terassen 

• Terassen kan forlænges, således at den også dækker det gamle cardiorum-område. Bestyrelsen ser 

umiddelbart, at pladsen kan bruges anderledes. 

Arbejdsdag 

• Digital arbejdsdag 



o Indmeldingsprocedure 

o Licensprocedure 

o Opdatere soundbokse 

o Koder 

o Kontaktoplysninger på alle samarbejdspartnere 

o Regler for støtte til kørsel 

• Male wall of fame væg mat mørkeblå/mørkegrøn 

• Sidste højttaler sættes op 

• Sæt al udstyr ind på plads (Mathias tovholder for placering) 

• Rengøring og maling hvor der mangler.  

• Total afstøvning 

• Holder til pulldown (Medlem har foreslået at lave det, hvilket han får godkendelse til) 

• Fiks lamper 

• Kaffestue ryddes op og ommøbleres.  

• Skuret bagved ryddes op 

• Værktøjsskab sorteres og ryddes op 

• Tshirts tælles op og sorteres 

• Indkøb af varer til sommerfest (Anders tovholder) 

• Påsætning af film på vinduer 

Nye lamper 

• Jeppe er tovholder 

Sommerfest 

• Der er lavet udkast til budget. 

• Budget er godkendt. 

• Grundet tilskud, kan medlemmer der deltager på arbejdsdag komme gratis 

• Medlemmer der ikke er med på arbejdsdag betaler 150 kr.  

Fælles træning med drikkevarer 

• Grundet tilskud vil klubben afholde fællestræninger med gratis drikkevarer (fx Monster) til 

medlemmer. – Anders er tovholder 

Paintballtur 

• Grundet tilskud vil klubben afholde paintballtur – Anders er tovholder 

Nyt logo 

• Medlem har givet udkast til nye logoer til Aask 

• Bestyrelsen har kigget udkastene igennem, og indgår i videre dialog med medlemmet om hvordan 

logoet skal se ud 

• Anton er tovholder 



 

Opfølgning 
Undervisningsforløb for skoleelever 

• Udsættes på ubestemt tid 

Forlængede åbningstider 

• Bestyrelsen vurderer, at der for nu er fine åbningstider. Grundlaget er at der har været episoder 

med fremmede mennesker der har sovet i klubben.  

• Kan tages op til diskussion efter klubben har indført nyt låsesystem 

Vaskemaskine vasker ikke ordentlig rent mere 

• Problemet er løst 

Ny rekordtavle 

• Næsten klar til at blive bestilt, men afventer nyt logo. 

Ny beklædning til ER bænke 

• Er ordnet. 

• De nye skader på bænkene vil blive fikset så godt som muligt.  

Vision/foreningsplan 

• Udsættes. Jonas er tovholder 

Nyt dørlås/briksystem. 

• Jeppe har haft møde med BRP Sport solutions. Indhentet tilbud om fuld pakkeløsning med 

briksystem, således man skal bruge brik for at komme ind. Online system følger med, hvor man kan 

holde styr på medlemsskaber, tjekins, osv. 

• Bestyrelsen godkender tilbuddet. 

• Der arrangeres dag for bestyrelse at blive sat ind i systemet 

Ny håndvægtsstativ 

• Mathias har snakket med smeden, som bare mangler mål, og så vil han gerne lave det. 

• Mathias er tovholder 

T shirts med fejltryk 

• Er ordnet.  

Film til vinduerne 



• Ordnes på arbejdsdagen 

Stævner 
JM lige afholdt. 6 medlemmer deltog, og det gik fint.  

DM klassisk afholdes 3.-5. september. Der er rekordmange løftere fra AASK. Klubben har arrangeret en 

klubtur, og det bliver så fedt. Folk bedes tage gode billeder, som der kan bruges til at lave opslag og 

højdepunkter på sociale medier med et recap til sidst. Jonas og Anton hjælpes ad med at lave recap af 

dagene.  

Ansøgninger 
Klubben har fået 33.000 kr. fra DIFs genstartspulje til sociale begivenheder.  

Kommunen har givet 10.000 kr. til dørlåsesystem. 

Bordet rundt 
Generelle regler for støtte til kørsel: Ture til Fyn og Sjælland op til 500 kr. + bro (til sjælland). Brobizz 

medtages hvis muligt. Ture til Jylland op til 250 kr. Man SKAL så vidt muligt køre så mange mennesker i så få 

biler som muligt. Kvittering SKAL afleveres for tankning + bro-tur. (der skal skrives konto og reg. Nr.) 

Generelt skal det give mening for klubben at give penge, så det er i sidste ende bestyrelsens beslutning 

hvem der skal have støtte.  

Ris og ros 
Bestyrelsen roser Jeppe for at have styr på alle de bolde han har i luften.  

Næste møde 
05/11/21 


