
 

Bestyrelsesmøde i RAK – 2.8 2022 
 

Emne  Tilstede  
 
 
Afbud fra 
Bugge,Christian R 
og Christian H  

       

1. Fra sidste møde – 
noget vi mangler ?  
 
 

Referat fra sidst er godkendt  

2.  Økonomi - 
medlemsantal + 
økonomi lige nu + 
status på Nordea 
v/Simon 
 

1.Der kommer flere medlemmer til 
stødt og rolig – lige nu 142 
medlemmer.  
 Vores rådighedsbeløb er støt 
stigende – lige nu ca 32.000 kr  
  
 
_______________________________         
Varme og el stiger i Danmark. Vi 
undersøger om at lukke radiatorerne 
på fast punkt så de ikke skrues op på 
fuldt blus.  
 
Hoveddøren holdes lukket 
efterår/vinter for varmen ( 
økonomien)  
 
 
      

3.  Status på de 
forskellige sports 
discipliner v/Pia  
 
 
 
 
 
  

Styrkeløft –  
Fællestræningen fungere ufattelig 
godt og Marc & Marc tager rigtig 
meget ansvar m hjælp fra Sebine.  
14 atleter og 2 dommere fra RAK 
tager til SM.  
2 atleter opfylder kravene og tager til 
DM  ugen i Ålborg.  
 
Vægtløftning – PN kommer på 
dagene  
 



Stærkmand – Adam har afholdt 8 
workshops før RSM og vil holde nogle 
opfølgende efter RSM.  
RSM 2022 er lige om hjørnet.  
 
Gruppen holder i størrelsen og vi har 
god interesse udefra.  
 
Motion – vi har en del motionister 
der passer dem selv i hverdagen.  
 
Armwrestling – gruppen er voksende 
og de er mere stabile i fremmødet.  
 
 

4. Indkøb til RAK  Der er købt nye elastikker for over 
3000 kr og en ATX ( reverse hyper 
maskine).  
Vi venter spændt  
 
 
 

5.  RSM frivillige . 
 

Det er fortsat en udfordring af finde 
frivillige men generelt er folk 
utrolig søde til at hjælpe i RAK.  
 
Stærkmandsgruppen er i gang med 
at finde en struktur til 
fællestræning fast i klubben.  
Efterår og vinter byder på flere 
workshops  
 

6.  Ønske fra 
styrkeløfterklubben 
om klub financeret 
kage til lørdags 
fællestræningen   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styrkeløftergruppen støttes på 
mange måder som ex: gratis licens og 
startgebyr til alle stævner samt vi 
understøtter gerne alle grupper når 
ex workshops laves.  
 
Kage er en privat opgave.  
 



 

7.  Klub forpligtigelser 
under DIF/DSF -  
Og bidrage med 
lokale initiativer 
når det er muligt.  
 

Vi har en forpligtigelse til som klub 
under DSF som er medlem af DIF – at 
understøtte strategi sporene i DSF. ( 
herfra kommer størstedelen af 
økonomien til DSF).  
Så udvikling af sporten – deriblandt 
se på de ganske unges træning og 
muligheder i RAK.  
Overholdelse af kravene til 
licensløfterene dvs sikre at der 
fremmødes x 1 ugentlig og der 
arbejdes med værdierne 
“sportsmanship” + ren sport uden 
doping + fællesskab i sporten.  
 
Vi har derfor sagt ja til at holde 
MASTERS stævne efteråret 2023 i 
RAK.  
 
Vi har besluttet at give 2-3 ukrainske 
unge gratis træning sommer/efterår 
– Pia sørger herfor.  
 
 
 

7.  Efterårets 

aktiviteter.  
DM armwrestling 2022 – 20.11 i RAK  
 
RAK Cup 7.1 2023 ( ændret til 30.12 
2022 af praktiske grunde).  
 

8.  Udlæg fra 
medlemmerne  

Hvis medlemmer køber noget til RAK 
så skal de huske at bede om refusion 
til Simon D eller en anden fra 
bestyrelsen og SKAL vedlægge 
kvittering.  

 Næste møde dato 
og sted.  
 
 

28.10 kl 16.30 i RAK  

 


