
Bestyrelsesmøde 22-02-2022 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Anders Steensig 

Fraværende 

Referat 
Af anton egholm 

Meddelelser 
Det nye håndvægtsrack er kommet i klubben. Bliver samlet snarest muligt. 

 

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 
Hvis man har dommerlicens, er medlem i klubben, og har været aktiv dommer året før, får man kontingent 

til 1000 kr. om året.  

- Bestyrelsen har vedtaget forslaget 

- Anton laver opslag 

Generalforsamling 

- Afholdes tirsdag d. 22 marts kl 19 

- Jeppe er tovholder på indkaldelse 

Opfølgning 
Nyt gulv til dødløft platform 

- Næsten færdig 

- Færdigmonteres snarest muligt 

- Anton er tovholder 

Nye metal skilte foran klubben med det nye logo 



- Jeppe har fundet en muligt producent 

- Der mangler detaljer om udseende 

- Jeppe er fortsat tovholder, og indhenter tilbud 

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

- Lars har fundet leverandør til både t-shirts og hættetrøjer 

- Får hentet vareprøver, som bestyrelsen kan vurdere 

Indkøb af nye skabe 

- Der er ikke kommet nogen gode tilbud indtil videre 

- Jeppe er tovholder 

Reverse hyper 

- Er solgt 

Hack squat 

- Der er ansøgt om midler 

- Afventer svar på ansøgning, før køb af hack squat 

- Jonas er tovholder 

Soundboks lyd problemer 

- Problemet er løst 

Seal row bænk 

- Er købt og på vej 

Pante dåser 

- Jeppe er tovholder 

Ny rekordtavle 

- Udsat for nu  

- Anton er tovholder 

Stævner 
- DM Udstyr 5.-6. marts.  (opsætning 4. marts) 

o Opslag for at finde hjælp til fredag og søndag (opsætning og oprydning) Gratis aftensmad, 

hvis man hjælper til hele dagen 

- DM junior, subjunior, masters 2.-3. April 

 



Ansøgninger 
- Der er søgt om midler til hack squat. Afventer svar 

Bordet rundt 

Ris og ros 
- Jeppe roser bestyrelsen 

Næste møde 
- 22/03/22 


