
Dagsorden bestyrelsesmøde 23.1 2019 hos Pia: 
Referent: Benny 
 

1. Økonomi: Antal medlemmer – Indestående, Nordea 
Vi var 76,58 medlem som årsgennemsnit i 2018. Hvilket er ca. 105 bedre end 

året før. 

Jannick har regnskabet klar og tager møde med revisorer i februar 

Jannick havde udarbejdet udkast til budget for 2019, som blev diskuteret. 

Karsten overtager lukning af de gamle nøglekort 

 
 

2. Aktiviteter 2019, Styrkeløft, vægtløft, Motion, stærkmand 
Der ønskes flere workshops for nye medlemmer. Pia er tovholder. Pia spørger 
Kim og Bjørn ang. workshop for vægtløftere, Benny deltager også. 

Pia taler med Karsten, Christian og Jimmy ang. workshop for styrketræning 

 
 

3. Update på udvidelse af lokaler? v. Pia 
Klubben / Pia har anket kommunens afgørelse vedr. afslag på øget tilskud ved 

udvidelse af vore lokaler. Vor anke bliver behandler i kommunen d.6/2. 

 
 

4. Årshjul 
Dato og afholdelse af sommerfest, bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde 

Benny laver aktivitets årshjul for første halvår 2019 

 
 

5. Forberede generalforsamling 
Generalforsamling afholdes onsdag d.27.marts kl.19 i klubben. 

Benny laver indkaldelse og sætter denne op i klubben senest 4 uger før. 

På generalforsamlingen informere bestyrelsen om at kontingent for 
medlemmer over 65 år nu er fastsat til 450 kr. i kvartalet.  

Årskontingent for passive medlemmer skal betales i januar måned. 

 
 

6. Ansøgning om hjælp til EM v. Bjørn og Pia 
Klubben giver et tilskud på 500 kr. til hver. 

 
 
 
 



7. Køb af materiel 
Klubben ansøger om tilskud til mere gulv i kommunens pulje 15.april 

Pia undersøger priser på Håndvægte fra ER 

Vi indkøber nye elastikker og klodser til bænkpress. 

 
 

8. EVT: 
Forsikringer: vi har modtaget mail fra DVF ang. at klubberne undersøger om 

de har alle relevante forsikringer. Benny undersøger dette. 

Vedr. årets legat som tilfaldt Rasmus, vil dette af hensyn til klubtilskud, starte 
i 2 kvartal 2019. 

Benny laver udkast til opslag ang. børns færden i klubben og træning af børn 

 
 
 
Næste møde: d. 13 /3 - 2019 kl. Hos Benny 


