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Dato: 23. oktober 2017 
Tidspunkt: 18.00 – 19.30 
Ordstyrer: Janni Skovshoved 
Referent: Tina Emiliussen Thomsen 
Afbud: Lone Bryld 
 
 

Dagsorden 
 

1 - Godkendelse af dagsorden 
- Underskrift af referat 
- Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: 

Godkendelse af dagsorden  

Underskrift af referat  
Opfølgning af referat fra sidste møde: Punkt 4 og 5 
 

2 3. Kvartalsopgørelse v. Bent H. (vedhæftet) 
 
Referat: 
Gennemgået af Revisor Bent Höck  

3 Orientering fra Centerleder 
 
Referat: 
Stafet for livet: 

- 174 tilmeldte (110 i 2016) 
- 1245 km gået/løbet 
- Indsamlet 34.000 kr. (tilmeldinger + donationer fra medlemmer) 
- Opstrammeren har givet 7725 kr.= 5 kr. pr. km. og 100 kr. pr. tilmeldt instruktør 

 
Fitness sparring 

- Besøg af Fitness konsulent mhp. sparring ift. udbud og efterspørgsel på kurser og uddannelser. 
Konsulenten var (som vi) meget begejstrede for vores Center 
 

Ventilation  

- Vi har skiftet service partner til ventilation, som nu er DP ventilation. 
 

Musik i centeret 
- Der er i øjeblikket ikke musik i centret, da DAB signalet er ændret. Der arbejdes på en 

løsning. 
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4 Oplæg til Generalforsamling V. Finn – Kost foredrag v. Finn og Søren? 
 
Referat: 
Til generalforsamlingen i marts 2018, optages små videoklip med medlemmers gode historier + en kort 
video med kostråd til medlemmerne 
 
 
 

5 Kursus fortsat v. Janni og Lone (hvilke forventninger har vi til instruktører mm) 
Referat: 
Bestyrelsens forventninger til instruktører der har været på kursus eller uddannelse, indarbejdes i det 
eksisterende dokument og godkendes til næste bestyrelsesmøde 

6 Evaluering af Stafet for Livet og Instruktørmøde 
 
Referat: 
Stafet for livet: 

- Bestyrelsen bemander fortsat teltet så meget som muligt. I de tidsrum hvor det ikke er muligt, 
inviteres medlemmerne som ”teltvagt” 

Instruktørmøde: 
- Engagerede instruktører arbejdede med beskrivelsen af deres aktivitet, til den nye hjemmeside. 

Randi, Søren M. og Tina E. indarbejder beskrivelserne hurtigst muligt. 
 

7 Evt. 
 
Referat: 

- Net forbindelsen i sal 1 fungerer ikke optimalt. Randi undersøger forbedringsmuligheder 

8 Punkter til næste møde 
 
Referat: 

- Julefrokost kl. 18.00 d. 13. november ved Niels Kvist. Rosenbakken 57 
- Godkendelse af pkt. 5 på denne dagsorden 
- Søren Mikkelsen fremlægger et oplæg ift. investering af indestående  

 

 
 
 


