
Bestyrelsesmøde 07-02-2023 

Tilstede 

• Jeppe Poder 

• Jonas Møll 

• Anton Egholm 

• Lars Lund 

• Hjarnøe 

• Oda Jensen 

Fraværende 

Referat 
Af Anton Egholm 

Meddelelser 
VVS’er kontaktet mht. gulvvarme og termostater. 

Der er sendt invitationer ud fra Aalborgs Bedste begivenhed. Bestyrelsen opfordrer til at man tager afsted 

og repræsenterer klubben. 

På baggrund af henvendelser er der udsendt meddelelse på mail til alle medlemmer vedr. klubbens 

nultolerance over for euforiserende stoffer. 

Klubbens lokaler er blevet gennemgået efter nylige renovation. Der er mindre punkter, som vil blive fikset 

snarligt. 

Regnskab og Økonomi 
Økonomien er sund 

Nye sager 
- Klubbens hjemmeside skal opdateres for at reflektere omrykning i bestyrelsen.  

o Anton ordner det. 

- Toiletbrættet er gået i stykker på det ene toilet 

o Jeppe er tovholder 

Opfølgning 
- Indkøb af nyt udstyr (elastikker (par af alle, en del sorte), hip thrust, låse (5 par)) 

o Ikke udført endnu 

o Oda er tovholder 

- Introduktion af nye medlemmer 

o Anton har skrevet en udførlig guide i Aask for Dummies 

- Der er ofte meget rodet i træningslokalet i weekenden 

o Det virker til, at der har været fint opryddet det sidste stykke tid. 



- Chipsystem/kodesystem til fordøren 

o Intet nyt 

o Jeppe er fortsat ved at undersøge sagen 

- Revurdering af kaffeordning 

o Det er ordnet 

- Revurdering af skabsordning 

o Tidsfristen for 2023 er udløbet. 

o Skabe som ikke er betalt for, vil blive åbnet og tømt 

o Oda og Jeppe er tovholder 

- Der skal bestilles ny printer 

o Den er købt 

- Nye tshirts 

o Lars henter dem snarest muligt 

- Nyt kabeltårn 

o Er bestilt og i produktion 

o samme grønne farve som hack squatten B) 

Stævner 

• Vi havde 3 løftere til Hask Open, og det gik. 

Ansøgninger 

• Foreningspuljen er åbnet. Der søges midler til nye håndvægte og nyt powerrack 

o Anton og Oda er tovholdere 

Bordet rundt 

Ris og ros 

Næste møde 
• 21/03/23 


