
 

 
 

 Foreningsbaseret Fitness Center                                      

 

Dato:          Tirsdag, den 26. okt. 2021 
Tidspunkt: Kl. 17.00-19:00 
Ordstyrer: Finn 
Referent:   Lars 
Afbud:        Linda og Janni 
 
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

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 
- Corona situationen 

Referat: 
Medlemmer d.d. ca. 1.450 – fortsat roligt stigende. 
Pæn tilslutning til kommende arrangementer, Marathon Bike og Marathon Mix 
Instruktør Ingeborg stopper nu, efter en super flot og lang, lang instruktørkarriere hos os. Tak  
Generalforsamling 2022 fastlagt til 31. marts 2022 – Månen er reserveret 
Instruktørjulefrokost holdes den 26.11. – Randi bestiller og arrangerer. Musik er aftalt. 
Corona: Vi holder fuld fokus på afspritning/rengøring.  

3 Evaluering: Indvielsesfest den 2. okt. / Åbent hus 
Referat: 
Flot, besøgt indvielsesarrangement hvor borgmester Geil og ca. 300 medlemmer ”klippede snoren” og 
hyggede et par timer. Pølsemand Jens Asmussen langede 450 pølser og  brød over disken. 
Eftermiddagens Åbent Hus blev besøgt af 50-60 ”gæster” der alle fik en personlig rundvisning i centret 
og  en snak med en af vore instruktører. Der blev på dagen tegnet en del nye medlemskaber. 
Alt i alt en god dag, hvor alt, i det det store og hele, forløb som vi havde ønsket os. 

4 DGI leje/lån af lokaler og faciliter i Opstrammeren / Randi 
Referat: 
Vi har her  i oktober i 2 weekender lagt hus og faciliteter til afholdelse af DGI Fitnessuddannelse. 
2 lange weekender hvor 11 deltagere plus DGI-instruktører var med i forløbet. Som arrangerende 
forening var vor Bent Glerup inviteret med som deltager (og vært). Flotte positive meldinger omkring 
vore lokaler og maskinpark, og ikke mindst til serviceringen, hvor Hans-Henrik Spiele & co., til UG, stod  
for det kulinariske. Vore gæster havde på alle måder nogle super dage i Opstrammeren. 
Vi besluttede på dagens møde, at vi fremadrettet fortsat bakker 100% op om DGI-aktiviteter og DGI-
uddannelser, men af hensyn til vor daglige drift,  maksimerer vi vort lokale-udlån til 2 weekender pr. 
år. 
Udlån af lokaler honoreres af DGI med 3.000 kr. pr. kursus. Næste kursus aftalt til april 2022.  
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5 Byggeri: Bent  
Referat: 
I det store og hele er alt på plads efter byggeriet, p.t. følgende ”hængepartier” 

- Stativ/rør til cykelparkering afventer montering – smed er rykket 
- Ventilation kører som det skal, men diverse styring mangler. Beløb er tilbageholdt. 
- Huller i gulv i det nye fitnessområde.  Bygherre, arkitekt og entreprenør er sat på sagen og vi 

afventer det videre forløb. Påvirker p.t. ikke den daglige aktivitet. 
 

6 
 

Økonomi /Lars 
Referat: 
Årets 3 første kvartaler er nu bogført og der mangler lige en gennemgang og drøftelse mv med revisor. 
Balance år til dato vil foreligge til næste bestyrelsesmøde. 
Ud fra forskydningen i vor likviditet vurderes det, at vi på nuværende tidspunkt, tilnærmelsesvis, følger 
vort budget for 2021.  
   

7 DGI Fitness try day 9. Jan. 2022 Lars, Randi 
Referat: 
Vi har tilmeldt os DGI´s landsdækkende arrangement den 9. januar 2022 
Randi, Finn, Lærke m.fl. arbejder på sagen og planlægger dagen, hvor tanken er, at vore medlemmer, 
denne dag, ”kvit og frit” kan invitere ikke medlemmer (venner, familie, naboer) med til hold og fitness  
i Opstrammeren. Vi søger at få fuld aktivitet og sjov i Centret denne søndag. 
        

8. Eventuelt: 
 
De nederste fuger i bruseområder, såvel damer og herrer, trænger til udskiftning – Randi aftaler og 
igangsætter det nødvendige med fugemanden. 
Med hensyn til maskinfornyelse/udskiftning ult. 2022 blev det aftalt, at vor prioritering færdiggøres, og  
møde med ”konsulent” Thomas Friis, søges aftalt til medio januar 2022 (Randi). 
Næste møde:   14. dec. Kl. 17.00 hos Josefine, - med efterfølgende ”jule-kom-sammen”.   
 

  

 
 


