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Dato: 21.6.2022 hos Bent 
Tidspunkt: 17.30 
Ordstyrer: Janni 
Referent: Josefine 
Afbud: ingen 
 
 

Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: 
Dagsorden godkendt. Referat underskrevet, ingen bemærkninger.  
 

2 Orientering fra Centerleder 
 –  Status medlemmer 

- Daglig drift 
 

Referat: 
Der er pt ca. 1500 medlemmer. Det er tilfredsstillende taget i betragtning at vi går ind i 
sommerferieperioden. 
 
Opstrammeren har fået en ny instruktør Majbritt S Callesen med holdet Hiit body. Majbritt har tidligere 
været instruktør i Opstrammeren.  
 
Der vil fortsat blive afsprittet redskaber, ikke mindst da der kan komme en ny periode med meget 
corona-smitte i efteråret og vinteren. 
 
Der opleves generelt en god stemning i centret. 
 
Linda og Randi vil arbejde på at optimere Opstrammerens facebookprofil, instagram og hjemmeside bl.a. 
med et billedgalleri. 
 

3 Tour De France aktiviteter i Opstrammeren i uge 26 og den 3. juli 
 
Referat: 
Instruktørerne er opfordret til at reklamere for Tour De France aktiviteterne. Man kan bl.a. tage gæster 
med i Opstrammeren i uge 26. Der er få gæster tilmeldt. Nogle hold er godt booket op, andre er ikke. 
Randi har købt t-shirts og præmier til holdene. Randi har lavet en aftale med Circle K om at de giver 
morgenbrød den 3. juli. Hun søger sponsorater til goodie-poser til den 3. juli. 
Der er lavet opslag på facebook om aktiviteterne, som skal genopfriskes, 
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4 Økonomi/ periodeopgørelse v. Lars 
 
Referat: 
Det fungerer rigtig fint med Lene som bogfører. Hun har bogført til den 31.5.2022. 
Bundlinjen viser et mindre overskud før afskrivninger. Regnskabet for perioden er tilfredsstillende, - set i 
forhold til budget..  
Et nyt lønsystem – Zenegy – er taget i brug. Langt billigere end tidligere lønsystem. 
 

5 Maskinpark/ cardio udstyr 
 
Referat: 
Der er afholdt flere møder med de potentielle leverandører MedicSport og Pedan omkring 
Opstrammerens ønsker til fornyelse af Cardio-maskinparken. Leverandørerne har præsenteret deres 
indledende oplæg og de arbejder pt. med diverse justeringer og finansierings- og servicemodeller. Der 
har været et spinning-arrangement hos Pedan i Kolding med deltagelse af de instruktører fra 
Opstrammeren, der har ønsket at være med. Der er flere arrangementer og præsentationer forude.  
Det forventes, at bestyrelsen kan træffe beslutning om indkøbet, leverandøren og finansieringen i løbet 
af efteråret.  
 

6 Spinning-lokalet 
 
Referat: 
På baggrund af henvendelse fra spinning-instruktørerne er der foretaget nogle mindre 
omkostningskrævende justeringer i spinninglokalet, herunder opsat midlertidige indvendige persienner. 
Der er lånt et ekstra podie, som bliver brugt for tiden for at afprøve en udvidelse af podiet.  
Der planlægges et arrangement med bestyrelsen og spinning-instruktørerne i august for at drøfte 
indretningsmæssige ideer, ønsker og behov. 
 

7 Lejemål/ afslutning af byggesag 
 
Referat: 
Regnskabet i forbindelse med byggesagen er blevet afsluttet: Vi bruger samlet ca. 20.000 kr. mindre end 
oprindelig afsat. 
Udlejer har erkendt, at de skal skifte og forstærke gulvet i det nye styrke-område. Gulvet holder ikke til 
belastningen i området. Fremgangsmåde og materialevalg er aftalt . Reparation foretages uden 
omkostninger for Opstrammeren.  Det er ved at blive afklaret, hvornår gulvet skal lægges.  
Aftalt med udlejer at byggefirmaet kommer og ordner branddøren mellem  spinning-lokalet og hold-
salen. Døren er, som den er monteret, ikke tilstrækkelig lydtæt, hvilket fremgår som en klar forudsætning 
i vor kontrakt med udlejer. 
 

8. Sommerfest 
 
Referat: 
Der er 35 tilmeldte. Randi har bestilt mad og Morten griller som sædvanlig for os. 
Arrangementet starter kl. 17, og konceptet er hygge. 
 

9. Eventuelt 
Der er ikke noget til dette punkt - Næste møde er den 16. august kl. 17.30 
 

 


