Bestyrelsesmøde 14-06-2022
Tilstede
•
•
•
•
•
•

Jeppe Poder
Jonas Møll
Anton Egholm
Mathias Høberg
Lars Lund
Oda Jensen

Fraværende
•

Hjarnøe

Referat
Af Anton Egholm

Meddelelser
•

Regnskab og Økonomi
Økonomien er sund

Nye sager
intet nyt

Opfølgning
•

•
•

•

•
•

Nyt trådløst internet
o Stadig problemer med forbindelsen, trods udskiftning af internetleverandør.
o Jonas er tovholder
Metal skilte
o udsættes
nye tshirts
o Nogle af de nye tshirts er på restordre, og vi venter på levering
o Der laves ekstra bestilling på 10 stk. af XS i hver farve
o Lars er tovholder og følger op på det
Indkøb af nye skabe
o Der er ikke fundet tilbud
o udsættes
Hack squat
o Ankommet og installeret. Virker godt
Ny rekordtavle
o udsættes

Stævner
•

•

AASK OPEN afholdt
o Gik rigtig godt, trods et historisk stort antal deltagere.
o Tidsplanen overholdt, positiv feedback.
DM KLASSISK OPEN 25.-26. juni
o Jonas præsenterer plan for bestyrelsen
o Afholdes på Honnørkajen tæt ved Aalborg Slot, som del af DM-ugen
o Næsten al udstyr (racks, vægtskiver) skal flyttes til honnørkajen
o Der stilles et 150m2 telt til rådighed
o Til at transportere, lejes kassebil
o Spottere får madpenge, da der er madboder lige i nærheden (150kr pr indvejning)
o Drikkevarer til spottere sørger klubben for
o Anton køber TV
o Lars, Jeppe og Jonas printer forsøgssedler
o Mathias har styr på spottere, og henter kassebil
▪ laves opslag for at rekruttere spottere
o spottere møder kl 09 lørdag og kl 08 søndag på Honnørkajen
o Hjarnøe er opvarmningsområdeansvarlig, sørger for at holde orden
o Der afholdes møde med forbundet i morgen for at afklare de sidste detaljer
o Klubben er ikke lukket i weekenden, men der er som sagt ikke meget udstyr til rådighed
imens.

Ansøgninger
•

Der søges midler til sommerfesten, hvis muligt

Bordet rundt
•

Holdsport.dk: Anton og Mathias har en arbejdsdag til at få styr på kontingentbetaling osv.

Ris og ros
Næste møde
•

23/08/22

