Bestyrelsesmøde 04-10-2022
Tilstede
•
•
•
•
•
•
•

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

Fraværende
Referat
Af Anton Egholm

Meddelelser
-

Kontaktperson fra kommunen har meddelt, at der kommer en elektrikker og installerer nye lamper
Kommunen har nægtet tilskud til at købe nye skabe
Terassedøren er fikset.
Der bliver snarligt produceret nyt metalskilt til at hænge på gavlen af klubben
Bestyrelsen har i længere tid arbejdet frem mod at udfase gamle enkeltstående særordninger ift.
ikke vedtagede kontigentsatser og derfor nedlægges de sidste af denne type.
AASK er blevet ’venskabsklub’ med AAK, dvs. der arrangeres fællestræninger et par gange om året,
hvor klubberne sørger for forfriskninger/snacks til fællestræning

Regnskab og Økonomi
Økonomien er sund.

Nye sager
-

-

Forbundet har svært ved at finde dommere. Der laves opslag på den interne FB gruppe, vedr. om
nogen kunne være interesserede i at blive dommere. Man kan få kontingent til 1000 kr. om året,
hvis man er aktiv dommer. Man skal som udgangspunkt dømme 2 stævner om året for at være
aktiv dommer.
o Anton laver opslag
o Jeppe har ansvar for at følge op på, at dommere forbliver aktive
Der er kommet mange nye medlemmer på det seneste, og bestyrelsen ønsker at give dem en god
start på deres medlemskab og sætte fokus på det sociale miljø i foreningen. Det besluttes at lave en
flyer, som kan give en introduktion til klubben
o Bestyrelsen er enige om at blive bedre til at opfordre til et godt socialt miljø.
o Mathias er tovholder for at lave flyer

-

-

-

-

Medlem SH kender en fotograf, som han foreslår at hyre til stævner. Bestyrelsen er positiv over for
at få en fotograf, men ønsker ikke at give kompensation. Derimod kan fotografen få lov til at sælge
sine fotografier til deltagere. Klubben vil gerne hjælpe med at formidle dette salg.
o Anton melder tilbage til SH
Medlemsforslag: et dipbælte, som passer til mindre mennesker end de nuværende. Bestyrelsen er
enige om at købe et.
o Oda er tovholder for at købe
Medlemsforslag: en hip thrust attachment til vores matt wenning belt squat. Bestyrelsen er enige
om at undersøge, om der findes en god model.
o Oda er tovholder
Bestyrelsen er enige om at købe flere elastikker, primært de små elastikker.
o Oda er tovholder
Medlemsforslag: Nye stole og evt. bord til terrassen
o Jeppe er tovholder
Gulv i køkkenet skal op i niveau, og der skal indhentes en tømrer til at fikse det.
o Anton er tovholder
Der undersøges mulighed for at indkøbe nyt rack og to nye stænger
o Der afventes Eleikos nye rackdesign, før der besluttes hvad der skal købes
o Mathias er tovholder

Opfølgning
-

-

-

Arbejdsdag den 6. november ca. kl 10-15:
o Male kaffestuen
o Rengør træningslokalet
o Rengør omklædningsrum
o rengør toiletter
o oprydning i skure
o oprydning i opbevaringskab i lokum
o lagerstatus på alkohol og drikkevarer
o Hænges hylde op til pokaler
o Fiks gulv ved GHR
o visse bænke skal ombetrækkes
o Digital Holdsport
o Blæsere skal fastmonteres, og der skal trækkes strømstik til.
o Rekordtavlen nulstilles og tegnes på ny (med de nye kvindevægtklasser)
▪ I stedet for kolonner til udstyr og klassisk, findes bedre designs
Bænkene skal ompolstres med det originale betræk og med rigtig skum korrekt lagt ind. Der er
fundet en ekstern polstrer der kan udføre opgaven.
o Jeppe er tovholder
Pinden til ovenlysvinduet i omklædning skal fjernes
o Er ikke udført. Hjarnøe er tovholder
Ny rekord tavle
o I stedet for ny tavle, nulstilles den nuværende og omdesignes

-

-

Indkøb af nyt udstyr (grebstræning og hip thrust)
o Oda og Mathias er tovholdere
Nyt kabeltårn
o Intet nyt.
o Der undersøges stadig, hvilken model vi skal købe
o Mathias er tovholder
nye tshirts
o Lars har snakket med producenten, men leverancedato er stadig ukendt.
o Lars er fortsat tovholder og følger op på sagen

Stævner
•
•

DM bænk klassisk. Vi havde en håndfuld løfter med, og det gik godt. Vi vandt 3. bedste klub for
senior mænd
Julestævne: Der skal indkøbes præmier. Lars er tovholder for dette. Der er oprettet begivenhed på
Holdsport. Jonas laver separat begivenhed på Holdsport ift. de praktiske opgaver

Ansøgninger
•

Ansøgning til SIFA vedr midler til at købe skabe
o Intet nyt
o Der skal først findes de skabe der skal købes, før der kan søges om midler
o Jeppe leder fortsat efter skabe

Bordet rundt
•

Ris og ros
•

Næste møde
•
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