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Dato: Tirsdag den 29.sep. 2020 Sted: Hos Søren /Beierholm Gåskærgade 32 (ovenpå Menu) 
Tidspunkt: Kl. 17.30-19:00 
Ordstyrer: Søren M 
Referent: Linda 
Afbud:  
 

Referat 
1 Godkendelse af dagsorden 

Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
Referat: Dagsorden godkendt og referater underskrevet. 
Ingen opfølgning fra sidste møde 
 

2 Orientering fra Centerleder 
-møde m. hold instruktørerne. 
Instruktørerne havde bedt om møde med Randi vedr. indretning af den lille sal samt fordeling af holdtider. 
Det blev en god snak med engagerede instruktører og der blev fundet gode løsninger 
-medlemstal 
Er status quo – 1600 medlemmer 
-hverdagen i centeret 
Hverdagen er rigtig fin. Nogle dage er der virkelig run på. Der er en god og positiv ånd og glade 
medlemmer. 
Der er moderate ventelister til de forskellige hold. 

3 Årshjul 
-status maskinpark 
Intet nyt. Der er 2 år tilbage af leasingaftalen på maskinerne og der blev nedsat en gruppe (Randi, Bent og 
Finn) som inden januar finder ud af, hvad der skal ske med maskinparken.  
--service ventilation 
En skade på ventilationen er blevet udbedret i sommer. Fungerer fint igen. 
-service Falck Health Care 
Der er 2 år tilbage af leasingaftalen med Falck Health care. Der er indimellem nogle knaster mht. 
samarbejdet og der aftales et møde med kontaktpersonen. 
 

4 Corona restriktioner: 
*Vi gør alt hvad vi kan for at stramme op mht. gældende coronaregler. 
*Der er kommet og der kommer flere væghængte spritdispensere, bl.a. i omklædningsrummene. 
*Der er kommet røde gulvmarkeringer. 
*Rengøringen starter nu kl. 4.30 om mandagen og har som første opgave fokus på at fylde 
spritdispenserne og tømme affaldsposerne. De øvrige dage bliver der gjort rent om natten. 
*Rengøringen er øget til 2 gange dagligt. 1 x rengøring og 1 x soignering 
*Cyklerne ved trappen er flyttet lidt,  så der ikke pustes på dem som kommer op af trappen 
* DER VIL ALTID VÆRE ÅBENHED OMKRING EN EVT. SMITTE 
* VIGTIG AT ENHVER TAGER ANSVAR FOR SIG SELV 
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5 Opfølgning på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 
Ikke umiddelbart noget til opfølgning. 
Rigtig flot fremmøde og opbakning til den ekstraordinære generalforsamling. 
 

6 Byggeprojekt v. Bent og Lars 
Der har været møde med udlejer den 28.9.20. 
Der blev bl.a. drøftet solafskærmning, vinduer i underetagen, flytning af væg i forhold til de oprindelige 
tegninger m.m. 
Lejekontrakten blev underskrevet af bestyrelsen og de indledende ansøgninger om godkendelser kan 
sættes i gang. 
Der håbes på byggestart inden vinter. 
 

7. Evt. 
Julefrokost for instruktørerne den 27.11: 
Vil blive afholdt i sikre rammer under hensyntagen til de aktuelle corona retningslinjer og Randi vil forsøge 
at finde egnede lokaler. 
  

 
 


