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Dato: 10.5.2022 
Tidspunkt: 17.30 
Ordstyrer: Janni 
Referent: Josefine 
Afbud: ingen 
 

Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: 
Referat blev godkendt og underskrevet. 
Ingen opfølgning. 
 

2 Orientering fra Centerleder 
 –  Status medlemmer 

- Daglig drift 
 

Referat: 
Medlemmer d.d. ca. 1500. Målsætningen er at slutte 2022 med 1600 – 1650. 
Der har været de sædvanlige sæsonudmeldinger, der plejer at træde i kraft senest fra 1. maj. 
 
DGI  og Gym Danmark har i sidste weekend afsluttet deres uddannelsesforløb af instruktører. Det er 
forløbet fint i Opstrammeren.  
 
Der er testet plisse-gardiner/ persienner i spinningslokalet pga sol, der generer under træningen. Det er 
en fin løsning i første omgang. Bent hænger dem op. Når økonomien tillader det, er det planen at der 
installeres udvendige elektroniske gardiner/skodder. Elstik til dette blev etableret ved byggeriet. 
 
Der er kommet en ny kortlæser ved indgangsdøren, så det fungerer nu.  
 
Lars og Randi har haft møde med Carsten fra Vestergaard og aftalt en ny og billigere løsning vedrørende 
papir til at tørre maskiner og hænder af med og skumsæbe til toiletterne.  
 
Randi har, via DGI,  søgt og fået bevilget 5.000 kr. fra en Danske Bank – pulje vedr. Tour de France 2022. 
Beløbet er tænkt til sjov, hygge og konkurrence i  Opstrammeren den 3. juli om formiddagen i anledning 
af at Tour de France feltet passerer Haderslev om eftermiddagen.  
De kunne f.eks. bruges til noget pyntning, morgenmad og træningstilbud m.v..  
 

3 Opsamling på fællesmødet med de frivillige den 7.5.2022. 
 
Referat: 
Det var en god formiddag med orientering fra bestyrelsen, gode drøftelser i grupperne og super god 
brunchs kreeret af Spiele og Randi. Gode og interessante tilbagemeldinger fra instruktørerne. 
Bestyrelsen tænker over set-uppet for vore fremtidige møder. Næste gang efterår 2022. 
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4 Økonomi – periodeopgørelse v/ Lars 
 
Referat: 
Lene har gjort et godt og hurtigt stykke arbejde med at bogføre årets første 4 måneder. 
 
Pr. 30.4. følger driften, i det store og hele, budgettet. Stigende forbrugsudgifter, hvor vi er specielt 
påvirket af de p.t. meget høje el-priser. Tilbagebetalinger af for meget indbetalt a/c fjernvarme og vand 
for 2021 (pga. nedlukning af center) pynter på forbrugsregnskabet i 2022. 
 

5 Maskinpark – indledende møder v/ Bent, Lars og Randi 
 
Referat: 
Vi har afholdt indledende møder med Pedan og Medic Sport (største maskinleverandører på markedet) 
vedrørende delvis udskiftning af vort materiel.  Indledningsvis arbejdes der hen imod en udskiftning af 
vort cardio-udstyr (løbebånd, cross-trainere af forskellig art, kondi- og spinningcykler og romaskiner).  
Ud fra en prioriteret ønske-liste vil vi efterfølgende vurdere mulighederne for eventuelle yderligere 
udskiftninger/fornyelser, - alt efter vor økonomiske formåen.  
Nu afventes der forslag og tilbud fra de 2 firmaer. 
Det forventes at vi kan træffe beslutning i sensommeren 2022. 
 

6 Møde/ workshop Jomfrusti-projektet v/ Bent og Randi 
 
Referat: 
Randi og Lars har været til møde med projektleder Jens-Kristian Mikkelsen fra Haderslev kommune 
angående Jomfrusti-projektet. Vi har meddelt vore synspunkter, holdninger og ønsker og dermed, bedst 
muligt, sikret os at vi ”tænkes” ind i projektet med hensyn disponible grønne friarealer og parkering.  
Bent og Randi har været til en workshop vedrørende projektet, som handlede om forskønnelse af 
området under bygge-processen.  
 

7 Sommerafslutning 23.6.2022 og sommer-forløb 
 
Referat: 
Vi holder sommer-afslutning som vi plejer med grill i gården. Der bliver ingen musik i gården i år, da vi jo 
nu kan komme til Kløften igen – jubiii 
 
Randi har bedt instruktørerne melde ind, hvornår de vil holde sommerferie og på baggrund af 
tilbagemeldingerne laves et sommerprogram.  
Der skal gerne være tilbud om hold hver dag, men der vil ikke være brug for normal fuld kapacitet. 
 
Randi har ferie i uge 27 og 28. 
Da vil man kunne ringe til Bjarne, og Randi kan træffes på sms.  
 

8. EVT. 
 
Randi, Bent og Lars afholder møde med vor udlejer den 11.5.2022. Dagsorden er endelig afslutning af 
opgørelse/udestående vedrørende byggeriet, samt tidsplan for pålægning af nyt og forstærket gulv i det 
nye styrke-lokale. Ud over yderligere et par småting så vil ”støj-udfordring” ved branddør på 1. salen 
søges løst. 
Aftalt at vor hjemmeside snarest muligt søger udvidet med et ”billedgalleri” der i fotos beskriver alle vore 
styrker,  -  medlemmer, hold, maskiner, udstyr, lokaler, faciliteter, beliggenhed m.m.  
Action: Randi, Linda og Lars 


