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Dato: Tirsdag den 17. nov. Hos Søren Mikkelsen/Beierholm 
Tidspunkt: Kl. 17.30-19:30 
Ordstyrer: Bent 
Referent: Linda 
Afbud: Ingen 
 

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: 
 
Daglig gang/corona/medlems status/online hold/ventilation: 
Det går rigtig godt. Det fungerer. Det største tryk p.t. ligger mellem kl. 20 og 21.  
Der er god stemning og restriktionerne bliver overholdt og fulgt.  
Booking til holdene kan hos enkelte volde lidt besvær, men Randi er altid klar med en hjælpende hånd. 
Hvis der kommer nye smittetilfælde, vil det fortsat straks blive meldt ud. Evt. holddeltagere vil blive 
kontaktet og opfordret til at lade sig teste.  
De smittede er ikke blevet smittet i centret. 
 
Medlemsstatus: Der er kommet flere udmeldinger men også indmeldinger.  
Der er p.t. 1500 medlemmer + instruktørerne. 
Ventilation: Ventilationen har drillet. Er blevet repareret for et større beløb. 
Antidoping Danmark kom på uanmeldt besøg den 17.11. Alt fandtes i orden. 
 
Tilbud fra fys. studerende: Hvert år tilbydes 4-5 medlemmer et 4 timers forløb med en fys. studerende. 
Der udføres en individuel undersøgelse af personen, som derefter tilbydes behandling og får træningsråd. 
Et rigtig godt tilbud. 
Activio opdatering: Der kommer en opdatering til cykelprogrammet Activio, som koster en del penge men 
som også indeholder mange nye og spændende funktioner. 
Der besluttes at vente med at købe opdateringen til vi flytter i de nye lokaler i 2021. 
Lys underetagen: Det er planlagt at opsætte nye lamper i underetagen, men pga. leveranceproblemer, 
bliver de først sat op mellem jul og nytår. 
 

3 Gennemgang af regnskab ved Bent H. 
 
Referat: Regnskabet ser fint ud, trods nedgang af medlemsantal. Det forventes at årsregnskabet går i 0, 
hvilket, under de nuværende corona-omstændigheder, må siges at være tilfredsstillende. 
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4 Årshjul: 
Julefrokost: Årets julefrokost bliver pga. coronarestriktioner desværre aflyst. 
Det samme gælder julesammenkomsten, som plejer at foregå i caféområdet. 
Randi vil trække nissehuen på og uddele godter og gaver i stedet for J 
 
Rammer for kurser: Pjecen er stadig fin og gældende. Pjecen vil blive kigget igennem og evt. justres efter 
coronaen. 
 

5 Byggeri: v. Lars og Bent: 
Der har været afholdt en række møder og drøftelser med udlejer. 
 
Vort projekt som oprindelig skitsereret er nu fintegnet og byggeansøgning er afsendt til kommunen. 
Der mangler p.t. alene enkelte detalje-justeringer og diverse godkendelser og tilladelser. Udlejer har valgt 
en lokal og velrenommeret  håndværkervirksomhed som hovedentreprenør på opgaven. 
Byggestart med jordarbejde forventes p.t. at blive i december måned. 
 
På grund af uforudsete jordbundsforhold (tørv mv) skal der desværre piloteres under tilbygningen.   
Det er aftalt, at ekstraudgift til denne grundfundering og ekstrastøbning deles 50/50 mellem udlejer og 
Opstrammeren.  
Vor andel, der udgør max. 250.000 kr., er godkendt af bestyrelsen på dagens møde. 
Vore udgifter i øvrigt til bygningen, holdes indenfor de aftalte rammer med vort max. beløb på 2,8 mio. kr. 
Samtlige eventuelle overskridelser af byggebudget er 100% for udlejers regning. 
 
Relevante dokumenter og ny lejeaftale er underskrevet og snart vil vi forhåbentlig se byggeaktivitet på 
Bygnaf 2.  
 
 

6 Evt.  
Janni efterspørger en IPad til online undervisning, som skal ligge fast i centret.  
Linda tilbyder at lave en PowerPoint præsentation med informationer m.m. på skærmen ved indgangen.  
 

 


