
Bestyrelsesmøde 23-08-2022 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Oda Jensen 

Fraværende 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 

• Snakket med kommunen omkring nye lamper i klubben. Der kommer svar snarest omkring om det 

er muligt. 

• Klubben har fået noget feedback ang. lån af sorte sal, som vi tager til efterfølgning. 

• Jeppe har lavet instrukser for at få afhentet pantposer. 

• Internet er fikset, og vi får endelig den hastighed vi betaler for.  

• Nyt skilt af AASKs logo hængt op! Det ser godt ud.  

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 

• Medlem KJ har søgt licens.  

o Jeppe indsender licensen dags dato, og Jonas informerer medlemmet om situationen. 

• Der skal også laves skilt til gavlen.  

o Jeppe sender .io filen af logoet til Carsten. 

• Bænkene skal ompolstres med det originale betræk og med rigtig skum korrekt lagt ind.  

o Jeppe og Mathias er tovholdere  

• Pinden til ovenlysvinduet i omklædning skal fjernes 

o Hjarnøe er tovholder 

• Arbejdsdag afholdes den 6. november kl 10. Hvis man deltager, får man pizza på dagen og kommer 

gratis med til julefrokost 

o Med IT-arbejdsdag til Holdsport 

o Oda laver opslag 

• Julestævne+Julefrokost den 17. december.  

o Julestævne: indvejning kl 09, stævne starter kl 10 



o Oda laver opslag 

• Ny rekord tavle 

o Projekt om ny (fysisk) PR tavle bliver droppet, fordi det blev for omfattende. 

o Der arbejdes frem mod en digital tavle på hjemmesiden 

o Mathias og Anton er tovholdere 

• Indkøb af nyt udstyr 

o Grebstrænings maskine 

o Hip thrust maskine 

Opfølgning 

• Nyt kabeltårn 

o Mathias er tovholder og holder øje med gode tilbud 

• Nye tshirts 

o Der mangler grønne tshirts.  

o Lars følger op på det 

• Indkøb af nye skabe 

o Der ledes fortsat efter tilbud 

• Hack squat 

o Ankommet og samlet og kommet i brug. 

o Virker godt 

Stævner 

• AASK har afholdt både AASK Open og DM, og det gik rigtig godt. Tak til alle frivillige!  

• Vi har haft løftere til JM. AASK vandt bedste klub i bænk.   

Ansøgninger 

• Ansøgning til SIFA vedr. midler til at købe skabe 

o Anton laver en ansøgning 

Bordet rundt 

• Anton giver forklaring af Holdsport til Bestyrelsen 

o Anton og Mathias kigger på muligheder for salg af tshirt gennem Holdsport 

o Anton kigger på mulighed for at få kaffekort betaling over Holdsport 

Ris og ros 

•  

Næste møde 
• 04/10/22 


