
Bestyrelsesmøde 05-10-2021 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

Fraværende 

• Hjarneøe Pedersen 

• Anders Steensig 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 
Bestyrelsen med eventudvalget beslutter, at julestævne+julefrokost afholdes 4. december. Indvejning kl 10, 

start kl 12-??. Julefrokost starter kl 17, mad kl 18. Det er gratis at deltage til julestævnet. Det koster 100 kr. 

at deltage i julefrokosten. Hvis man er frivillig til at rydde op, er julefrokost gratis, og man får forplejning til 

oprydning. Anton laver opslag med invitation. 

Fra og med i dag tilmelder man sig stævner online på klubbens interne facebookgruppe. Op mod stævner 

lægger næstformanden et opslag op på gruppen, hvor man skriver en kommentar med sin tilmelding.  

Jeppe har skrevet til kommunen vedr. radiatorer i forhold til en slags centralstyret termostat.  

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 
Tekniske problemer med Soundboks-opsætning 

• Højttalerne kan ikke spille sammen af ukendte årsager. 

• Anton er tovholder, og har skrevet til Soundboks.  

Seal row bænk 

• Grundet ønsker fra medlemmer, indhenter bestyrelsen tilbud på seal row bænk 

• Mathias er tovholder 

Pante dåser 

• Kontakt dansk retursystem mhp. afhentning af dåser 

• Jeppe er tovholder 



 

Opfølgning 
Indkøb af nye skiver 

• Er indkøbt 

Indkøb af nye stænger 

• Er indkøbt 

Arbejdsdag 

• Er udført 

• Opfølgende opgaver: Der indkøbes ekstra pokalhylde og hænges op. Affald fra oprydning skal køres 

væk, Jonas er tovholder.  

Nye lamper 

• Er ordnet 

Sommerfest 

• Er afholdt, kæmpe success. 

• Tak til eventudvalg og andre frivillige. 

Fælles træning med drikkevarer og mad 

• Afholdes fredag d. 15 oktober 

 Paintballtur 

• Afventer afklaring fra eventudvalg 

Nyt logo 

• Bestyrelsen har bestemt sig på et design, og det er ved at blive udarbejdet. 

• Anton er tovholder 

Undervisningsforløb for skoleelever 

• Stadig udsat på ubestemt tid 

Ny rekordtavle 

• Afventer nyt logo 

Vision/foreningsplan 

• Udsættes. Jonas er tovholder 



Ny dørlås/briksystem 

• Der er kommunikeret med BRP Sport solutions, men ikke fundet frem til tilfredsstillende aftale. 

Derfor indhentes tilbud hos andre leverandører. 

• Jeppe indhenter tilbud hos foreningsadministrator.dk 

Ny håndvægtsstativ 

• Mathias kontakter smed 

• Lars kontakter også en smed 

• Mathias og Lars er tovholdere 

Stævner 

• DM klassisk afholdt for nylig, og det gik fint. Referer til klubbens Instagram for opdateringer.  

• DM udstyr d. 5.-6. marts. Bestyrelsen stemmer for at ansøge om at afholde stævnet. Jonas er 

tovholder på ansøgning.  

Ansøgninger 
• Intet nyt 

Bordet rundt 
• Støtte til kørsel: Der gives ikke længere støtte til broafgift. Der gives stadig op til 500 kr. for ture til 

Sjælland. Der gives op til 250 kr. for ture til Jylland. Biler skal stadig fyldes mest muligt, og der skal 

stadig afleveres kvittering, og i sidste ende er det stadig bestyrelsens beslutning, om man kan få 

tildelt støtte. 

Ris og ros 

• Bestyrelsen roser eventudvalget for en vellykket sommerfest 

• Bestyrelsen roser den frivillige indsats fra vores medlemmer. 

Næste møde 

• 16/11/21 


