
 

 
 

 Foreningsbaseret Fitness Center                                      

 

Dato:                     16-8-2022 
Tidspunkt:            17.00 til 19.00 
Ordstyrer:            Finn 
Referent:              Josefine 
Afbud:                   Linda – Søren Mikkelsen (revisor) deltog delvist 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Dagsorden godkendt. 
Referater underskrevet 
 

2 Orientering fra Centerleder 
 –  Status medlemmer 

- Daglig drift 
 

Referat: 
Der er flere indmeldelser end udmeldelser og vi ligger på mellem 1520 og 1530 medlemmer. Det er både 
unge og ældre, der melder sig ind i Opstrammeren.  
 
Sommerperioden er gået godt med fine holdtrænings-tilbud. 
Tour de France eventet d. 3.7.2022 med morgenmad, træning og præmier var en succes. 
Sommerfesten for frivillige gik godt med stor tilslutning og god stemning. 
 
To instruktører, Sara og Søren P, er stoppet. 
Hold-tider bliver dækket af vore øvrige nuværende instruktører. 
 
Opstrammeren deltager i Stafet for Livet, der i år afholdes i Damparken den 10. -11. september. 
Vi håber på god opbakning/tilslutning  fra medlemmer, - vi støtter det gode formål. 
 

3 Maskinpark/cardio 
 
Referat: 
Det vedtages enstemmigt, at lejeaftalen med Falck opsiges pr 1.10.2022. Der er 6 måneders opsigelse, så 
aftalen ophører pr 1.4.2023. Jvf. vor kontrakt kan aftalen tidligst opsiges den 1.10.2022.  
Materiel/ maskinpark der ligger i den nuværende lejede ”udstyrspakke” frikøbes af Falck Helthcare pr. 
1.4 .2023 for det i vore lejeaftale fastlagte beløb. På cardio-udstyr og bikes der skal afhændes indhenter 
vi relevante tilbud  
Planen for nuværende er , at vi forventer udskiftning af cardio-udstyr og bikes i april 2023. 
Der er igangværende forhandleringer/sonderinger til flere side og for nuværende er der aftalt 
møder/aktiviteter den 18/8 med MedicSport, den 22/8 med PEDAN og den 23/8 med Falck Healtcare. 
Beslutning om valg af materiel og leverandør forventes taget her i 2. halvår 22. 
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4 Spinninglokalet 
 
Referat: 
Randi, Lars og Bent holder møde med spinning instruktørerne d. 17.8.2022 vedrørende deres ønsker til 
ændringer i spinninglokalet. Nogle af ønskerne er allerede imødekommet.  
Det drøftes at installere udvendige alu-persienner ved lokalets vinduer for at reducere varmepåvirkning 
og lysindfald på relevante tidspunkter og perioder af året. 

5 Lejemål: gulv, dør, skraldespand 
 
Referat: 
Gulvet er repareret og fungerer godt. 
Lyden er reduceret ved brand-døren mellem spinninglokalet og salen 
Der er endnu ikke kommet en ny skraldespands-løsning som aftalt med udlejer. Udlejer rykkes for dette. 
Vi er endnu ikke blevet faktureret det afstemte skyldige beløb for ekstraarbejder ved byggeriet.   
 

6 Inspirationstur Ullerslev motionscenter (spinningcykler samt cardio udstyr) 
 
Referat: 
MedicSport har sammen med Ullerslev motionscenter lavet et event d. 18.8.2022, hvor ny model af 
spinningscykler og træningsmaskiner kan prøves af. 
Finn og Lisa tager med og prøver maskinerne. 
Randi, Michael, Hans Henrik, Bent G., Lars  og Søren Pasgaard tager med og tester cyklerne. 
 

7 Økonomi v. Lars 
 
Referat: 
Periodeopgørelse pr. 31.7.2022 blev gennemgået. 
Kontingent-delen følger budgettet. 
El-regningen er noget større end budgetteret pga stigende markedspriser. Det drøftes hvordan, der kan 
spares på el forbruget. Bent arbejder videre med ideer. 
Den månedlige udgift til lønbehandlingssystemet falder betragteligt, da vi er overgået til et nyt og 
billigere system. 
Det drøftes, hvordan Opstrammeren eventuelt kan opkræve kontingent på andre måder, som giver en 
mindre opkrævningsudgift. 
Det for året budgetteret betydelige underskud, vil forhåbentligt kunne reduceres med 10-15%, - forudsat 
en fornuftig medlemstilgang når ”indesæsonen” starter op. 

8. Næste instruktørmøde 
 
Instruktørmøde afholdes den lørdag 29.10. om formiddagen. Vi tænker videre over sted og indhold. 
 

9. Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 11.10.2022 
Vi har tilgodehavende kr. 10.032 hos SKAT – ekspeditionstid for udbetaling heraf er p.t. 24 mdr. !! 

 
 


