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Dato: 12.august 2019 
Tidspunkt: 17.00 - 18.30 
Ordstyrer: Søren 
Referent: Linda 
Afbud: Finn 
 
 

Referat 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
Dagsorden godkendt og referat underskrevet.. 
Opfølgning fra sidste møde:  
Fællesinstruktørmøde er fastsat til torsdag den 3.10.2019 kl. 18-20  Tilmelding til Randi 
 

2 Orientering fra Centerleder 
* Hjemmesiden er blevet hacket og der arbejdes på at få siden op at køre igen. Hostingfirmaet har lovet den klar igen den 
13.8. 
* Der har været forespørgsel på leje af bikesalen til ikke-medlemmer. Det er vedtaget at Opstrammeren ikke er for 
lukkede hold, så der er givet et afslag. Opstrammerens faciliteter er kun tilgængelige for medlemmer. 
* Der er kommet mange nye medlemmer hen over sommeren. Medlemstallet har snart nået max. 
 

3 Gennemgang af 2. kvartal regnskabsrapport v. Bent Høck 
Regnskabet godkendt. Ser meget positivt ud.  
 

4 Forberedelse af ”Stafet for livet” den 7.-8. september 
Der er ved at være styr på tingene. Randi opdaterer flipoveren m.h.t. tilmeldinger, aktiviteter m.m.  
Opstrammeren har samme teltplads som tidligere. Lige overfor Hotel Norden 
Der udarbejdes et ”vagtskema”, hvor bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig, så der så vidt muligt vil være et 
bestyrelsesmedlem tilstede i teltet det meste af døgnet. 
Alle som tilmelder sig på Opstrammerens hold, får en flot rød rygsæk med logo. 
 

5 Maskinpark 
Der har været afholdt et godt og kontruktivt møde med leasingselskabet. Der har i længere tid været problemr med det 
ene løbebånd, men problemet er lovet løst indenfor den næste uge. Hvis ikke, kommer der et midlertidigt (funktionelt) 
løbebånd. 
Der er aftalt regelmæssige møder fremover, så en lignende situation forhåbentligt kan undgås. 
 

6 Evt. 
* Omlædningsfaciliteterne – især hos kvinderne - er lidt trange, især når der er kommer fuld tryk på til efteråret og 
vinteren. Der udtænkes løsningsforslag m.h.t. flere skabe. 
* Ålborg kommune arrangerer for første gang et idrætsmøde den 29.8. – 1.9. 
Idrætsmødet er først og fremmest et ”folkemøde”. 
Se meget mere og hele programmet på https://www.idrætsmødet.dk  Randi forsøger at deltage en af dagene. 

 


