
Bestyrelsesmøde 13-12-2022 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Mathias Høberg 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Oda Jensen 

Fraværende 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 
Ift. køkkenet, er der tanker om at designe et køkken og søge midler til at finansiere det. 

Stadig intet nyt fra kommunen vedr. en central termostat løsning, men rykkere sendt 

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 
- Tilstrømning af nye medlemmer 

o Der har været en stor tilstrømning af nye medlemmer/henvendelser. Så meget, at det har 

været til gene for nuværende medlemmer. Desuden er der mange ikke-medlemmer, som 

træner regelmæssigt på éngangstræninger, hvilket ikke er hensigten 

o Det vedtages at engangstræninger ikke længere er tilladt. Til gengæld må aktive 

medlemmer tage en ven med til træning for en pris på 50 kr pr. gang. 

- Tilstrømning af nye medlemmer (del 2) 

o Ift. nye medlemmer, så vil Bestyrelsen gerne understrege, at Aask er en forening, og vi 

dyrker foreningslivet. Dvs. det er vigtigt at nye medlemmer dyrker foreningslivet, hjælper 

hinanden, siger hej og farvel osv. Det er ikke et direkte krav at tage til konkurrence i 

styrkeløft, men det forventes at dyrke sporten i et vist omfang alligevel. 

- Introduktion af nye medlemmer 

o Det vedtages, at introduktioner af nye medlemmer kan ske mellem kl 16 og 20 om 

mandagen. 

o Anton skriver det ned i Aask for Dummies 

- Der er ofte meget rodet i træningslokalet i weekenden.  

o Nogle medlemmer er blevet dårlige til at rydde op efter sig selv 



o Anton og Hjarnøe er tovholdere på at lave et opslag omkring at opfordre medlemmerne til 

at rydde bedre op 

- Chipsystem/kodesystem til fordøren 

o Medlem KI har været i kontakt med en række leverandører af disse systemer, men det 

virker for dyrt. 

o Jeppe vil indhente tilbud fra låsesmede om et låsesystem 

- Revurdering af kaffeordning 

o Kaffeordningen vil blive lavet således, at man skal tilmelde sig en begivenhed på Holdsport, 

der hedder noget med ’kaffe’. 

o Det koster 100 kr. 

o Når man er tilmeldt, er man på kaffeordningen resten af indeværende kalenderår. 

o Oda sørger for at oprette begivenhden og informere medlemmer 

- Revurdering af skabsordning 

o Skabsordningen vil blive lavet således, at man skal tilmelde sig en begivenhed på Holdsport, 

der hedder noget med ’skab’. 

o Det koster 75 kr. for lille skab og 150 kr for stort skab 

o Når man er tilmeldt, er man på skabsordningen resten af indeværende kalenderår. 

o Oda sørger for at oprette begivenheden og informere medlemmer 

- Masser af nye ændringer 

o Anton skriver opsummering  

- Der skal bestilles ny printer 

o Jonas er tovholder 

Opfølgning 
- Pinden til ovenlysvinduet 

o Er fjernet 

- ny rekordtavle 

o Den nye rekordtavle er sat op på arbejdsdagen, og den er pæn 

- Nye tshirts 

o De sidste t shirts er endeligt ankommet 

o Lars henter tshirts snarest muligt 

- Indkøb af nyt udstyr (grebstræning og hipthrust og bands osv) 

o Ikke udført endnu 

o Oda og Mathias stiler efter at få det ordnet snarest muligt 

o Dog er der indkøbt 3 nye powerbars, så nu er der ikke længere mangel på stænger, når der 

er travlt i klubben. 

- nyt kabeltårn 

o Intet nyt 

o Mathias stiler efter at ordne det snarest muligt 

Stævner 
- Julestævne 

o Der er fundet dommere og spottere 

o Der skal findes speaker 



o Der er fundet præmier 

o Indvejning kl 09, og stævnestart kl 10:00 

o Bestyrelsen møder 08:00-08:30 

o Anton laver opslag om at klubben er lukket for træning lørdag 

- TSK Cup 

o Vi har haft medlemmer afsted, som har slået mange rekorder.  

Ansøgninger 

• Der er søgt midler til julefrokost, men uden gevinst. 

Bordet rundt 

•  

Ris og ros 
 

Næste møde 

• 07/02/23 


