Dato: Mandag den 9. marts
Tidspunkt: Kl. 17.30-19:00
Ordstyrer: Lars
Referent: Linda
Afbud: Bent

Referat
1

Godkendelse af dagsorden
Underskrift af referat
Opfølgning af referat fra sidste møde
Dagsorden godkendt og referat underskrevet.
Ingen opfølgning fra sidste møde
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Orientering fra Centerleder – maskinpark, medlems status
Maskinpark: Der er ingen maskiner eller spinningcykler ude af drift, men der er en del ting til reparation.
Medlemsstatus: Der er p.t. lige i den høje kant af antal medlemmer, men Randi justerer løbende, efter
behov.

3

Årshjul – Rengøring, status anti- doping Danmark
Rengøring: Der vil snart blive gjort hovedrent i Opstrammeren.
Anti-doping Danmark: ADD kommer på uanmeldt besøg 1-2 gange årligt, og der har ikke været nogen
problemer. I Opstrammerens medlemsbetingelser, som kan ses på hjemmesiden, står følgende om doping:
”Doping
Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for
doping. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En
positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. En positiv prøve medfører
en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle centre der er tilknyttet Anti Doping Danmark.”
Coronavirus: ALLE opfordres til flittigt at gøre brug af de spritdispensere, der er sat frem i centret.
Alle maskiner bliver rengjort med et desinfektionsmiddel KD102, som er bakteriedræbende. Men det er
vigtig at spritte hænder inden og efter brug af maskinerne.
Der vil blive sat ”Forebyg smitte med ny coranavirus” – plakater fra Sundhedsstyrelsen op i centret, så alle
er klar over hvordan vi bedst muligt undgår at blive smittet/smitte.
Opstrammeren vil følge DGI´s og myndighedernes anbefalinger vedr. forholdsregler.
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Generalforsamling:
Afholdes torsdag den 12.3. kl. 19-21 på Månen.
Der tjekkes op på de sidste ting, og alle melder klar.

Foreningsbaseret Fitness Center
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Instruktørmøde:
Fælles instruktørmøde afholdes på Danhostel Haderslev den 28.3. kl. 10.00 – 13.00
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EVT:
* Der har været møde med udlejer, som lover at facaden bliver rengjort snarest.
* Placering af hjertestarteren diskuteres, og der er enighed om, at den nuværende placering er mest
hensigtsmæssig.
* Ventelisteproblematikken, som er størst i de første måneder af året, diskuteres. Det er svært at finde en
optimal løsning, som tager hensyn til alle parter. Gode forslag modtages gerne fra medlemmerne.

Foreningsbaseret Fitness Center

