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Dato: tirsdag den 6. april 2021 
Tidspunkt: Kl. 18.00-19:30 
Ordstyrer: Søren 
Referent: Linda 
Afbud: Ingen 
Mødet foregik denne gang virtuelt på Teams 
 
 
 

Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: Dagorden godkendt. Referat underskrives ved næste fysiske møde.  
Der er ingen opfølgninger fra sidste møde. 
 

2 Orientering fra Centerleder 
- Status medlemmer 
Der er p.t. godt 1200 medlemmer i Opstrammeren. Der er ikke så mange udmeldinger. 
- Daglig drift 
Kører fortsat godt og positivt. Nogle medlemmer synes det er tungt, men der er smil og god opbakning 
generelt fra medlemmerne. 
 

3 Overblik 1. kvartals regnskab 1. kvartal / Lars 
Referat: I forhold til 2020 mangler vi i første kvartal  ca. 100.000 kr./mdl. i kontingentindtægter pga. det 
faldende medlemstal. 1. kvartal giver et lille plus og forudsat genåbning i maj måned og status quo på 
medlemmer hen over sommer, samt 25% vækst i medlemmer hen over 4. kvartal vil årets forventede 
samlede underskud kunne holdes i niveau 500.000 kr.     
Vores likviditet er fornuftig og vi kan således håndtere underskud som anført.  
 

4 Møde med Jeppe fra Falck H. Bent, Lars, Randi 
Referat: Der har været afholdt et meget positivt møde med Jeppe fra Falck m.h.p. det fortsatte 
samarbejde. Der er fortsat 18 mdr. tilbage af nuværende leasingperiode med udløb oktober 2022. 
Falck Healthcare vil gerne fortsætte samarbejdet og altså byde ind på ny aftale i 2022. 
Nyt besøg fra Falck H aftalt til i løbet af sommeren 2021. 
”Maskinudvalget” udarbejder i nærmeste fremtid et ”ønskekatalog” mht. maskinpark fremadrettet. 
Vi vil til sin tid, om muligt, indhente alternative tilbud med hensyn til vor fremtidige samarbejdspartner og 
leverandør. 

5 Byggeri: Bent  
Referat: Der foreligger nu en regulær tidsplan og det hele kører, som det skal. 
”Skelettet” er kommet op at stå 
I dag er der begyndt på taget. 
”Ventillationsfolkene” er gået i gang 
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Murerne er snart færdige 
Så nu mangler tømrerne sammen med VVS og EL 
Byggeriet er lovet klar til indflytning i slutningen af uge 29 
 

6 Generalforsamling 
 
Referat: Generalforsamlingen fastsættes til TORSDAG DEN 10.6.2012, hvis forsamlingsforbuddet hæves til 
100 
 

7 Genåbning efter corona nedlukning 
 
Referat: Der mangler en tydelig udmelding fra regeringens side vedr. en genåbningsdato for fitnesscentre. 
Umiddelbart er der tale om enten den 6.5. eller den 20.5. 
Der kommer opslag på Facebook og hjemmeside 
Bestyrelsen sætter hovedet i blød vedr. happenings på åbningsdagen. 
 

8.  Evt. 
Der er sendt en ansøgning om Coronahjælpepakke. Der forventes svar i løbet af maj måned. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftales til 4.5. eller 18.5. afhængig af genåbningsdatoen. 

 
 


