
Dagsorden bestyrelsesmøde 1.10 2020 hos Benny: 
Referent: Benny 
 

1. Økonomi: Antal medlemmer – V. Jannick 
Vi er ca. 100 medlemmer. Og det forventer vi også ca. at være 
ved indgangen til det nye år. 

 
 

2. Suppleanter 
Pia bød velkommen til Maria og Rasmus 

Bestyrelsen besluttede at suppleanterne er velkommen på alle 
Bestyrelsesmøder. 
 

 
3. Regnskab og budget 

Vi er ca. 22% over budget på indtægter, hvilket er godt, da vi 
har ca. 27% øgede udgifter på Corona / rengøring. 
 

 
4. Status i grupperne 

Vægtløftning: Peter har gang i pigegruppen og har også fået 2 
drenge med. 
Styrkeløft. Der er kommet flere nye som, bl.a. gerne vil løfte 
med udstyr. Næste stævne er 30/12-2020 i RAK. 

Stærkmand: Der trænes godt og ofte. Vore stærke mænd skal til 
Græskar løft d.10/10. 
Motion: Også her er der kommet flere nye medlemmer. 
 

 
 



5. Info vedr. SM / aflysning og økonomi 
Pia er ved at søge kompensation for manglende indtægter ved 
SM, som blev aflyst. 
 

6. Corona situationen 
En bivirkning ved afspritning er at vort udstyr ruster. 
Medlemmerne skal derfor informeres om at spritten skal 
sprøjtes ned i en klud, som så anvendes til at tørre udstyret af 
med. Det er nu ikke tilladt at sprøjte sprit ud i luften, dette skal 
sprøjtes ned i en klud, da sprit-dampene ødelægger 
indeklimaet. Pia laver opslag. 

Medlemmerne skal involveres i den daglige rengøring af 
vandrette flader m.m. Da klubben bruger for mange penge på 
rengøring. 

7. Projekter og evt. 
Kortlæseren / låsen i døren til klubben er ved at være gammel 
og kortene er blevet meget dyre. Pia og Benny afholder møde 
med låsesmeden ang. muligheder og økonomi. Christian 
spørger en kontakt på job ang. muligheder. 
Aktivitets-dag: Klubben afholder nogle aktiv timer d.  14 /11, 
hvor vi opfrisker klubben lidt, med rengøring og maling. 
Materialeliste skal opdateres. Vi talte om at vi måske kan male 
væggene lidt mere spændende? Og opbevaringsrummet skal 
ryddes op. Benny laver opslag. 
Gulvet er meget fyldt med hundehår og ikke alle løftere syntes 
det er sikkert at der er løse hunde i klubben. Det blev derfor 
besluttet at der ikke må være løse hunde i klubben. Hunde er 
velkommen, men de skal være i kort snor og ejerne skal have 
fokus på hunden. Benny laver opslag. 



Idrætspris: RAK har modtaget idrætsprisen for årets klub og på 
næste bestyrelsesmøde skal det besluttes, hvad pengene bl.a. 
skal anvendes til. 
Legat: Pia laver opslag. 

Klubben har modtaget penge til at lave diverse projekter for og 
vi mangler at afholde workshop i vægtløftning. Pia og Benny arr. 
dette. 
 

 
Næste møde: d. 10/12 - 2020 kl. 19.00. 


