Dato: 17-08-2020 Sted: Enghavevej 3 hos Randi
Tidspunkt: Kl. 17.30-19:00
Ordstyrer: Lars
Referent: Janni
Afbud: Linda og Søren

Referat
1

Godkendelse af dagsorden
Underskrift af referat
Opfølgning af referat fra sidste møde
Referat: Dagsorden godkendt og referat underskrevet
Ingen opfølgninger fra sidste møde

2

Orientering fra Centerleder
Referat:
Opstart m. hold indenfor/booking/egen måtte med: Nænsom opstart af holdtræning. Selvom holdene er
mindre end tidligere, kan de der gerne vil deltage godt få plads. Spinning max 14, store sal max 20 og lille
sal max 15 deltagere.
Alle skal booke sig - også formiddagsholdene, og selvom det kan være en udfordring for mange, er
seniorerne rigtig gode til at hjælpe hinanden. Det er virkelig dejligt at opleve. Randi er ALTID klar til at
hjælpe.
Afspritning: Medlemmerne er gode til at spritte vægte og maskiner af, men det er også meget vigtigt. For
at ingen af os kommer til at ”glemme” det, laver Finn og Randi en lille guidning i form af en lille video som
bliver lagt på Facebook og link på hjemmesiden.
Medlems status: ca. 1600 medlemmer
Afholdt sommer arrangement for instruktører og bestyrelse: En vellykket aften med glade mennesker,
god mad og drikke og festlig musik.

3

Gennemgang af halvårs regnskab v. Lars:
Referat: Halvårs regnskabet gennemgået:
Positivt resultat, men naturligt påvirket af covid-19 situationen.
Det forventes dog på nuværende tidspunkt, at vi kan komme ud af 2020 med et 0-resultat

4

Instruktørmødet den 23. august:
Referat: vi bliver ca. 32 deltagere til brunch på Vandrehjemmet i Haderslev. Vi glæder os til at være
sammen med instruktørerne.

5

Generalforsamling:
Referat: Vi ser frem til af afholde Opstrammerens Generalforsamling, som blev udsat i foråret. Det er
torsdag den 27. august kl. 19.00 på Månen/Bispen. P.T. 37 tilmeldte

6

EVT.
Referat: DGI har forespurgt om leje af Opstrammeren til kursus søndag den 1. nov. Af hensyn til
medlemmerne har vi sagt nej. Vi vil rigtig gerne være imødekommende, men grundet den tid vi lige har
været igennem, Opstrammeren først og fremmest medlemmernes center.
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