
 
Bestyrelsesmøde i RAK – 
 
Emne Tilstede 

 
 
Afbud fra 

Peter, Pia, Christian, Jimmi, Simon og Rasmus    
 
 
Ingen    

1. Velkommen  
2. Dagens Referent 

 
 

Rasmus       

3. A) Økonomi v/ Simon D 
 
 
 
 
  

Medlemstal er pt. 130 
 
Rådighedsbeløb er 102.930kr medio okt. 
 
Mangler inddrivelse fra skyldnere. 

 B) overdragelse 
Jannick/Simon 
 

Simon er i kontakt med Jannick omkring 
overdragelse. 
Christian har problemer at legitimere sig, 
Christian kontakter Nordea omkring problemet. 

4. Status på de sportslige 
enheder i RAK 

Vi har veletableret fællestræning lørdage v/Marc 
P.  
Der er lavet aftale med Kenneth Kyvsgaard at han 
kommer x 1 i måneden og gir mentor hjælp.  
Han er utrolig erfaren i både klassens og udstyr 
samt konkurrence strategier.  
RAK har været godt repræsenteret til både 
SM+DM klassisk/udstyr+TSK Cup+DM bænk på 
lørdag.  
Vi har også stillet med dommere til diverse 
stævner og JB deltog som løfter til NM.  
  
Vægtløftning -  
Peter N sikre fællestræning x 3 ugentlig 
ufortrødent.  
Gruppen har været stabil i fremmøde og 
fremgang størstedelen af året.  
Der er lavet talentudviklingsplan for 2 af løfterne.  
Der har været deltagelse i B-DM + 
DM junior/Open + Ladies Open samt lille 
klubmesterskab i RAK.  



  
Lige nu har gruppen desværre tabt pusten 
lidt og jeg overvejer nogle aktiviteter i januar.  
  
Stærkmandstræning – 
Gruppen træner fortsat men ikke rigtig som 
gruppe. Da der fortsat kommer jævnligt ønsker og 
forspørgsler på at gæste eller træne dette og det 
er virkelig en udfordring. Atleterne er ualmindelig 
imødekommende til at tage nye med i 
træningen når jeg henvender mig. Der er blot ikke 
en automatik som i SL og VL.  
  
Armwrestling – 
Vi har haft armwrestling siden 25.9 og der er nu 
en lille fast kerne i fremmøde. Fællestræning er 
fast etableret x 2 ugentlig.  
Relevant udstyr er indkøbt og der har været 
afviklet 1 workshop og 10 x fællestræning m 
underviser på.  
Der vil året ud fortsat være undervisning hver 
tirsdag og søndag klare gruppen det selv.  
Vi har haft 5 atleter til DM gennem ABD.  
  
Motion – 
Der er en fast skare af motionister og der har 
været x 2 intro træning hertil. Det går nemt med 
at komme ind i dette.  
  
 

5  A) Corona/smitte regimer i 
RAK 
 

Der sikres håndsprit ved indgangsdøren – som 
anvendes inden man går ind i lokalet. 
Der er ophængt ekstra håndsprit ved 
håndvægtene. 
Vi har fortsat sprit i røde flasker til stænger + 
bænk + håndtag /maskiner.  
Vi har fortsat booking i anden anledning men 
klart en fordel lige nu med de høje smittetal. 
Pia opdaterer og læser kulturministeriets 
retningslinjer x 1 ugentlig. 
 

 B) Bestyrelsens rolle i Gæster skal fra 29/11 vise Corona pas. 



smitteprofylakse 
 
 
 

6 Manglende varme vand tidlig  
Morgen – 
 

Der er flere medlemmer som gennem måneder 
har klaget over manglende mulighed for at tage 
bad efter træning inden kl 07.00.  
Huset anvender automatisk varmesænkning og 
efter flere kontakter med udlejer så er tiden nu 
ændret så der er varmt vand fra kl 06.00.  
Det løser de flestes problem.  
  
 
 

7 hvordan ønsker vi at afholde 
bestyrelsesmøder fremover? 
 
 

Bestyrelsen følger samme skabelon for mødet 
næste gang. 
Simon afholder næste møde. 

8 RAK Cup 29.12 kl ? 
 
 
 

Indvejning kl. 10 
Varighed 3-4 timer. 

9 Årets legat vælges 
+ evt årets klubkammerat 
 
 

Marc P modtager legatet 
Sebine modtager klubkammerat pris. 

10 Indkøbsliste – 
 
 
 
 

Der er blevet snakket om indkøb af håndvægte, 
blandt andet finansiering af disse, søgning af 
fonde til, at dække nogle af udgifterne ved 
erhvervelse af disse. 
Peter snakker med de medlemmer, som har 
spurgt ind til nye sandsække/slamballs. 

11 EVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

12 Næste møde dato og sted. 
 
 

Næste møde holdes hos Simon, kl 19 d. 7/2-2022 

   
 
 


