Bestyrelsesmøde 11-01-2022
Tilstede
•
•
•
•
•
•

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

Fraværende
•

Hjarnøe

Referat
•

Af Anton Egholm

Meddelelser
•

Ingen meddelelser

Regnskab og Økonomi
•

Økonomien er sund

Nye sager
Nyt gulv til dødløft platform
•
•

Af gummi med blank overflade, tykke
Anton er tovholder

Nye metal skilte foran klubben med det nye logo
•
•
•

Stort skilt hængende ude på klubbens gavl ved indkørslen
Mindre skilt hængende inde på den grønne væg ved siden af badeværelsesdøren
Jeppe er tovholder

Nye t-shirts med det nye logo, eventuelt hættetrøjer og andre ting
•
•

Der skal findes ny leverandør
Lars er tovholder

Medlemsforslag om at købe mere sprit ind
•

Bestyrelsen stemmer, at der ikke købes mere sprit

Indkøb af nye skabe

•

Jeppe er i gang med at kigge efter gode tilbud, samt evt. tilskud til indkøb

Reverse hyper
•
•

Bestyrelsen har besluttet at sælge reverse hyper maskinen, grundet at den fylder meget og ikke
bliver brugt særligt meget
Anders er tovholder

Opfølgning
Hack squat
•
•
•

Der er ikke endnu fundet tilbud
Jonas indhenter tilbud
Mathias er fortsat tovholder

Soundboks lyd problemer
•
•

Vi er kommet nærmere en løsning ved at flytte rundt på soundboks, men problemet er ikke løst
endnu
Anton er fortsat tovholder og undersøger yderligere

Seal row bænk
•
•

Der ikke endnu fundet tilbud
Mathias er stadig tovholder og indhenter tilbud

Pante dåser
•

Jeppe er stadig tovholder

Ny rekordtavle
•
•

Udsat for nu
Mathias er tovholder

Ny dørlåssystem/briksystem
•
•
•
•

Jeppe har foreslået holdsport.dk som nyt medlemssystem.
Holdsport.dk har mange smarte features
Bestyrelsen har vedtaget at købe abonnement på holdsport.dk
Mathias og Jeppe er tovholdere for opstart af systemet

Nyt håndvægtsstativ
•

Jeppe har igangsat en løsning, og stativet bliver produceret i nærmeste fremtid.

Stævner
•

Klubben afholder DM Udstyr 5.-6. marts.

Ansøgninger
•

Intet nyt

Bordet rundt
Ris og ros
Næste møde
•

22/02/22

