Dato: Onsdag den 10. juni
Tidspunkt: Kl. 18.00-19:30
Ordstyrer: Janni
Referent: Linda
Afbud: ingen

Referat
1

Vi startede mødet med en rundvisning i den nye tilbygning, som virkelig bliver flot.
Vi har alle meget at glæde os til "
%
$
#
Godkendelse af dagsorden
Underskrift af referat
Opfølgning af referat fra sidste møde
Referat:
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde underskrevet.
Der var intet at følge op på fra sidste møde
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Orientering fra Centerleder
Status medlemmer: Der er flere indmeldinger end udmeldinger, så det er meget glædeligt
Daglig drift - hvordan er åbningen forløbet: De første uger efter genåbning med kontrol af alle
medlemmers coronatest/-pas var drøje at komme igennem. Men med stor hjælp fra medlemmer og
instruktører, så lykkedes det.
Nu er det kun nødvendig med stikprøvekontrol, som udføres dagligt i centret uden problemer.
•

Gram Fritidscenter og Odense Sportscentrum har henvendt sig med ønske om at sparre med
Opstrammeren i forbindelse med hele Corona situationen. Det er meget positivt.

•

DGI fitnessuddannelse vil igen i år foregå over 2 weekender i oktober måned i Opstrammerens
lokaler.

•

Ventilationen i spinningslokalet kører ikke optimalt pga ombygningen. Det klares med at åbne
vinduerne.

•

Bestyrelsen orienteres om nogle medlemshenvendelser der har været vedr. nedlukningen. Der er
taget hånd om henvendelserne fra Lars og Randis side.

Byggeri og indretning ved Bent og Randi
Referat: Byggeriet forløber fuldstændig planmæssigt og uden uforudsete omkostninger
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4

Indvielse af vores tilbygning hvordan? (og hvornår)
Referat: Bestyrelsen vil lægge hovederne i blød og drøfte punktet på næste bestyrelsesmøde.

5

Nyt regnskabssystem v. Søren
Referat: Opstrammerens nuværende regnskabsprogram kan ikke længere opdateres, så der er brug for et
nyt og måske mere personalebesparende system.
Søren Mikkelsen præsenterer det kommende system (e-conomics). Der har været afholdt møder med Lars
og Randi, som bliver de primære brugere af systemet.

6

Drift v. Lars
Referat: Bent Høcks igangværende afvikling af revisionsforretningen og vor snarlige overgang til nyt
regnskabsprogram har medført, at der endnu ikke er bogført for 2. kvt. Lars gennemgik
likviditetssituationen og ”overførte” denne til et forventeligt driftsmæssigt halvvårsresultat.
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Budget 2021 v. Lars
Referat: Det endelige budget for indeværende år blev gennemgået og godkendt. Budgetforudsætninger,
herunder udvikling i medlemsantal og den forventelige ”pæne” stigning i 4 kvt. blev nøje drøftet og vendt.
Budgettet præsenteres sammen med regnskab 2020 på den kommende generalforsamling.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sommer-kom-sammen med instruktører torsdag den. 24. juni / arrangement og indhold
Referat: alt praktisk har Randi styr på (mad, drikke, musik) Lars starter vores sommer-kom-sammen med
lidt info fra bestyrelsen og herefter er der hyggeligt samvær som vi plejer.
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Generalforsamling den 17. Juni:
Referat: Randi har/får styr på det praktiske. Sandwich og øl/vand. Lidt sang/musik til slut, Fl. Just osv.
Deltagere skal vise gyldigt Corona-pas. Tilslutning nok noget påvirket af, at DK den aften spiller EMfodbold. Randi udsender reminder via Facebook.
Bestyrelsen har forslag til kandidater til de ledige poster der vil være ved generalforsamlingen.
Aftalt at den nye bestyrelse straks efter generalforsamlingen holder et lille konstituerende møde, således
at konstitueringen kan indskrives i Linda´s referat.
På nuværende er det usikkert om Bent Høck deltager.
Der er afbud fra Søren Mikkelsen , og det blev aftalt at Søren afstemmer med Linda, således at Linda klarer
de praktiske opgaver som Søren normalt har (teknik, projektor m.v.).
Bestyrelsen mødes kl. 18.00 på Månen
Evt.
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