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Dato:  24.1.2023 
Tidspunkt: Kl. 17.00 hos Josefine 
Ordstyrer: Janni 
Referent: Josefine 
Afbud: Linda og Lærke 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
1 Godkendelse af dagsorden 

Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: 
Referatet Godkendelse, underskrift og opfølgning foretaget. 
 

2 Orientering fra Centerleder 
Status medlemmer og daglig drift. 
 
Referat: 
Medlemstallet er steget til godt 1600 medlemmer. Der er en bred spredning aldersmæssigt. 
Der er meget aktivitet på holdene og i maskinerne. Det giver lidt venteliste på holdene.  
Fitness tryday blev en god dag med 60 deltagere og 3 nye medlemmer. 
Haderslev ”julekalender” hvor vi havde ”en låge”, har givet ca. 35 prøvemedlemmer, heraf har pt. ca. 15  
tegnet fast medlemskab. 
Vandskade på 1. sal  i forbindelse med cisterne-brist er anmeldt til forsikring.  
 

3 Maskinpark 
 
Referat: 
Prioritetsliste v/Finn 
Finn har spurgt hos medlemmer, der træner i maskiner, hvad de kunne ønske sig.  
De har ønsket sig : 

- 1) en træningsbænk, hvor man kan træne ben og baller 
- 2) en maskine, hvor man stående træner lægge 
- 3) en maskine, hvor man kan træne bryst. Den har håndtag, så man også kan træne her i stedet 

for med håndvægte 
Det drøftes, om det kunne give mening også med et ekstra kabeltårn som en 4. prioritet. 
Udskiftning af håndvægte som 5. prioritet drøftes, da der kan være udfordringer med at holde ved de 
nuværende håndvægte pga store greb. Finn undersøger prisen. 
Status udlevering af nyt cardio udstyr. 
Det ser ud til at leveringstiderne holder, dvs omkring 1.4.2023. Det forventes, at centret må lukke en dag 
i forbindelse med udskiftning af cardio udstyret. 
 

4 Periode opgørelse 31.12.2022 
 
Referat: 
Lars gennemgår periodeopgørelsen for 2022. 
Positiv udvikling set i forhold til vort budget for 2022. 
Bilag og bogføring afleveres nu til revisor der så har det endelige regnskab klar til generalforsamlingen. 
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5 Budget 2023 

 
Referat: 
Lars gennemgik budgetudkast nr. 2 for 2023. 
Efter nøje drøftelser af budgetforudsætninger mm. blev budgettet godkendt til forelæggelse for  
generalforsamlingen. 
 

6 Generalforsamling 23.3.2023 
 
Referat: 
Der indkaldes til generalforsamling den 23.3.2023 på Opstrammerens hjemmeside, på Facebook og ved 
fysisk opslag i Opstrammeren (Randi). 
Lars, Finn og Linda er på valg. 
Randi klarer det praktiske: lokaler, fortæring, dirigent, underholdning osv. 
 
Lars gennemgik et forslag til praktisk ændring af vore vedtægter §7, som det besluttes at fremlægge på 
Generalforsamlingen. 
 
 

7 Eventuelt 
 
Referat: 
Der arbejdes p.t. på løsning/forslag med persienner/lameller m.v. ved vinduer i spinninglokalet. 
Det fra Norlys Vækstpulje tidligere flot modtaget tilskud på kr. 132.300 er ”reserveret” til projektet.  
 
Næste bestyrelsesmøde er den 14.3.2023 kl 17 hos Lars, hvor revisor Søren Mikkelsen deltager.  
 
 

  

 
 


