
Bestyrelsesmøde 03-05-2022 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Oda Jensen 

Fraværende 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 

• Nye t-shirts er ankommet 

• Der har været en episode med en hund i klubbens lokaler, og det pågældende medlem/hundeejer 

er blevet kontaktet. 

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 

• Havetelt er gået i stykker. Der ønskes at købe et nyt. 

o Der er indhentet et par forskellige tilbud 

o Mathias er tovholder 

Opfølgning 
• Nyt trådløs internet 

o Er indkøbt, men forbindelsen er langsom 

o Jonas er i kontakt med udbyder om at løse problemet 

• iPad support seddel 

o Er lavet og hængt op 

• Nyt kabeltårn 

o Udsættes 

• Aktive dommere får nedsat kontingent  

o Anton har lavet opslag 

• Metal skilte 

o Skiltet skal hænges på siden af klubben ud mod vejen 

o Udsættes 



• Nye tshirts 

o Ankommet, pånær army grønne tshirts 

o Lars laver opslag med at de lyserøde kan afhentes 

• Indkøb af nye skabe 

o Der er ikke fundet nye tilbud 

o Udsættes 

• Hack squat 

o Er i produktion 

o Afventer afsendelse 

• Pante dåser 

o Afhentningsordning sat i gang. Fungerer fint. 

o Papkasse til pant sat ind i klubben. 

• Ny rekordtavle 

o Udsættes 

Stævner 
• AASK OPEN 21.-22 maj. 114 tilmeldte løftere, så et meget stort stævne.  

o 2 indvejninger pr. Dag, kl 08:00 og 13:30 

o Bestyrelsen godkender at købe medaljer af høj kvalitet 

o Mht. Streaming, vil Jonas prøve at finde nogle frivillige til at stå for det. 

o Lars ompolstrer en ER bænk inden stævne 

o Da der er ikke er tilstrækkeligt med frivillige/spottere meldt til, vil Mathias rekruttere flere 

spottere 

o Jeppe tester printer  

Ansøgninger 
• Intet nyt 

Bordet rundt 

• Holdsport.dk er startet op, og mange medlemmer er allerede meldt til, men der mangler stadig en 

del. 

o Der mangler en del arbejde med at opsætte kontingent osv. i systemet. 

Ris og ros 

• Formanden roser bestyrelsen for godt arbejde 

Næste møde 

• 14/06/22 


