
 

 
 

 Foreningsbaseret Fitness Center                                      

 

 
 
Dato: Mandag den 11. nov. 2019 
Tidspunkt: Kl. 17.30-19:00 
Ordstyrer: Janni 
Referent: Linda 
Afbud: ingen 
 
 

Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
Dagsorden godkendt og referat underskrevet. 
Opfølgning fra sidste møde vedr. likviditets- og formueforhold bliver drøftet under punkt 7 
 

2 Orientering fra Centerleder 
Medlemsstatus/dagligt fremmøde: Der er lige godt 1900 medlemmer og der er ikke plads til flere lige p.t. 
Randi har trukket en statistik, som viser hvordan fremmødet er pr. dag/time i centret.  
Vedlægges som bilag. 
Maraton bike event: Der var 55 som deltog i eventen og der har kun været positive tilbagemeldinger. 
Det gentages årligt den sidste lørdag i oktober. 
”De gode historier” i Opstrammeren: Journalist Flemming Just, som har skrevet ”Opstrammeren i glimt” 
om Jonas, vil gerne skrive en ny historie. Randi er på ”udkik” efter en ny egnet kandidat. 
Evaluering instruktørmøde: Et rigtig godt instruktørmøde, som blev afholdt den 3.10.19. Positive 
tilbagemeldinger bl.a. vedr. indlægget fra medlem Kerstin Book, som fortalte om sit ”nye liv” som 
levertransplanteret og med fokus på organdonation. 
Værdiplakaten: For at gøre indholdet mere synligt og tilgængeligt for alle, har bestyrelsen valgt at opdele 
plakaten i de 4 kategorier SUNDHED – MOTIVATION – FÆLLESSKAB – KVALITET med underpunkter. 
De 4 selvstændige kategorier vil blive indrammet og hængt op på søjlerne i centret. 
Maskinparken: Kører OK p.t. 
 

3 Kvartalsregnskab v. Bent H 
Regnskabet godkendt. Ser meget positivt ud. 
 

4 Årshjul: 
indberetning til Haderslev kommune/unge medlemmer under 25: Randi har indberettet ca. 300 unge til 
Haderslev kommune. 
Julefrokost: Den 29.11. afholder instruktører og bestyrelsesmedlemmer julefrokost i Opstrammeren. 
Den sidste torsdag inden jul, i år den 19.12.er der juleafslutning for instruktører og bestyrelsesmedlemmer, 
hvor også familien er velkommen. Der julehygges med gløgg og æbleskiver. 
Næste bestyrelsesmøde: Den 16.12 afholdes hos Josefine. 
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5 Lejemål: Orientering omkring afholdt møde med husvært 
Vi har i oktober afholdt møde med begge vores husværter/udlejer. Gode drøftelser om vores forventede 
fremtidige lokalebehov. Udviklingen i det kommunale projekt på Jomfrustien og mulige påvirkninger og 
muligheder for Opstrammeren blev nøje drøftet. Vores udlejer udviser god forståelse for foreningens 
daglige drift. Drøftelser aftalt fortsat først i det nye år. 
 

6 Garderobeskabe v. Bent G 
Der mangler skabe i omklædningsrummene og der vedtages, at der opsættes 8 dobbelte skabe i 
dameomklædningen og 6 dobbelte skabe i herreomklædningen. Det er hvad der p.t. er plads til og som 
formentlig vil afhjælpe problemet i de spidsbelastede perioder på dagen. 
 

7 Likviditet/formueforhold v. Lars 
Der er en likviditet på ca. 4 millioner kroner.  
Vi afventer ejendomsprojektet inden stillingtagen til placeringen af de likvide midler. 
 

8 Evt. 
*Janni synes at opslagstavlen med instruktørerne virker rodet, da der er kommet en del nye ansigtet til. 
Randi vil sørge for at de nye får taget nye billeder  med en rød Opstrammer T-shirt på. 
 
* DGI har forespurgt om Opstrammeren vil lægge hus til fitnessinstruktøruddannelsen, som vil finde sted 
en fredag, lørdag og søndag i november 2020. Der vil være 15-20 aspiranter på kurset. 
Der vil være teori i salen om formiddagen og oplæring ved maskinerne om eftermiddagen. 
Det besluttes at det vil være en god ide og Randi giver en positiv tilbagemelding til DGI 
 

 
 


