
 

 
 

 

 
 
Dato: tirsdag, den 31. august på Randis kontor 
Tidspunkt: Kl. 17.00-19:00 
Ordstyrer: Finn 
Referent: Lars 
Afbud: Linda 
 

Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
Referat: 
Godkendt – OK – ingen opfølgning 
 

2 Orientering fra Centerleder 
 –  Status medlemmer 
-    Daglig drift  
Referat: 
Antal medlemmer d.d. ca. 1.300 – støt stigende efter genåbning 
Corona-restriktioner bortfalder endegyldig pr. 1.9. – vi opretholder 100% fokus på afspritning af maskiner og 
redskaber og øvrige fornuftige generelle adfærdsregler (bliv hjemme når du er snottet/syg m.v.) 
Generel flot og positiv medlemstilfredshed med vore nye lokaler og indretning, - dog også enkelte negative 
ytringer. 
Nye logo t-shirt til frivillige sættes i produktion af Randi. 
Opstrammeren er igen i år indstillet til kommunens Sundhedspris – Randi og Dan Bisgaard deltager i 
arrangementet den 16.9. 

3 Regnskab/drift v. Lars 
Referat: 
Vi ”hænger” med bogføringen i vort nye regnskabssystem. Fuld opdatering forventes at være plads senest i 4. 
kvartal.. Likviditetsudviklingen er tilfredsstillende og ud fra denne er driftsresultat pr. 31.8. ca. -50.000 kr.   
Årsbudget forventes realiseret. 
 

4 Status byggeri Bent/Randi 
Referat: 
Positivt møde med vor udlejer og bygherre er afholdt, enkelte rettelser og justeringer blev aftalt. 
Lokalerne er endnu ikke juridisk overdraget til os, lidt småmangler, men overdragelsen er på trapperne. 
Udenfor vor aftale, maler og opdaterer udlejer ejendommen udvendigt, - et pænt og tiltrængt løft. 
Trægulv i gl. spinning er p.t. i restordre. Gelænder ved trin ned til nyt styrkeområde i ordre. 
Vor maler ”shiner op” hvor det er relevant. 
 

5 Indvielse af vores tilbygning hvordan/hvornår? 
Referat: 
Dato fastlagt til lørdag den 2. oktober. 
Kl.  11.00 til 13.00      Indvielse for medlemmer og inviterede inkl. lidt fortæring og drikkelse. 
Kl.  14.00 til 16.00      Åbent Hus for byens borgere med lidt ”snolder” m.v. 
 
Desværre er flere bestyrelsesmedlemmer bortrejst/fraværende på dagen. Alt. dato umulig at finde. 
Randi og Lars planlægger og foretager reservationer og laver diverse aftaler m.v. 



 

 
 

 

6 Stafet for livet den 11.-12. sept. V. Randi 
Referat: 
Vi deltager efter samme koncept som tidligere år, og alle skal ha´ en god oplevelse, trods forventelig mindre 
tilslutning til det samlede arrangement i Damparken.  
Opsætning fredag :      Randi og gode hjælper Birger 
Nedtagning søndag :    Finn og Birger 
Hygge, kaffe, kager, masser af kager, massage v/Finn og valgfri tid for medlemmernes gå- eller løbetur.  
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Instruktørmøde hvordan/hvornår? 
Referat: 
Fastlagt til tirsdag, den 28. september, klokken 17.30 til 20.00 i Opstrammerens lokaler på Bygnaf. 
Randi sørger for mad og drikkelse samt invitation til instruktører. 
Emner: De nye lokaler, indretningen, mulighederne, gruppe-snak, tanker og ideer, indvielsen, nyt fra 
bestyrelsen og en masse hygge. 
 

8 EVT. 
Referat: 
Hjemmesiden – Randi, Lars og Linda aftaler omkring diverse justeringer og opdateringer og ønsker om 
tilretninger. 
Kommende Fitness-Day  aftales og planlægges af Finn, Lærke og Randi 
 

 


