
Bestyrelsesmøde 22-03-2022 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

Fraværende 

• Oda Jystad 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 

• Se generalforsamlings referat  

• Jeppe har kontaktet VVS omkring gulvvarmen, som vil kigge på det ved lejlighed. 

• iPad’en har drillet de sidste par uger.  

Regnskab og Økonomi 
Se generalforsamlings referat 

Nye sager 
• Nyt trådløs internet med nye routere 

o Jonas er tovholder og indhenter tilbud 

• Medlemsforslag: incline bænk der passer til racksne 

o Nedstemt af bestyrelsen 

• iPad har drillet lidt med signalet 

o Anton laver ’support’ seddel og Jonas hjælper 

• Nyt kabeltårn 

o Når der er pulje tilgængelig til støtte, søges midler til kabeltårn. 

Opfølgning 

• Aktive dommere får nedsat kontingent (1000 kr. om året) 

o Anton laver opslag 

• Generalforsamling 

o Afholdt og godkendt 

• Nyt gulv til dødløftplatform 

o Lavet og tilrettet.  

• Metal skilte  



o Ikke noget nyt 

o Jeppe er fortsat tovholder 

• Nye tshirts med det nye logo 

o Der er styr på antal, og leverancen laves hurtigst muligt 

o Lars er fortsat tovholder og laver opslag 

• Indkøb af nye skabe 

o Jeppe undersøger fortsat for tilbud 

o Jeppe er fortsat tovholder 

• Hack squat 

o er bestilt og er ved at blive produceret 

• Pante dåser 

o Udsættes til arbejdsdag 

o Jeppe er tovholder 

• Ny rekordtavle 

o Fortsat udsat 

o Anton er tovholder 

Stævner 

• DM udstyr er afholdt 

o Mindre tekniske problemer, men ellers gik det godt. 

• Dm junior subjunior master 2.-3. April 

• Jørgen krogh cup 23.-24. april 

• AASK open 21.-22. maj 

Ansøgninger 

• Vi har fået bevilget midler til hack squat.  

Bordet rundt 
• Opsætning af holdsport.dk fortsætter hurtigst muligt, og medlemmer skal til at melde sig til 

o Anton laver opslag 

• Velkommen til Oda Jystad 

Ris og ros 

Næste møde 
• 03/05/2022 


