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Dato:          13-03-2023 
Tidspunkt: Kl. 17.00 på Rosenbakken 73 hos Lars 
Ordstyrer:  Finn 
Referent:   Josefine 
Afbud:        Linda og Lærke 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referat: 
Dagsorden godkendt. 
Referat underskrives senere 
 

2 Orientering fra Centerleder 
 –  Status medlemmer og Daglig drift 

 
Referat: 
Der er aktuelt 1625 medlemmer i Opstrammeren. 
Der er en god stemning i centret, og medlemmerne er fornuftig gode til at tage hensyn til hinanden bl.a. 
ved at rydde op efter sig i maskinerne.  
Nogle formiddagshold er godt booket op. Der er stor efterspørgsel efter zumba om formiddagen, og 
Randi kigger efter en instruktør, der vil undervise i zumba/ fitness dans om formiddagen.  
 
Randi vil gå en tur rundt med rengøringsdamen i centret for at udpege nogle steder, hvor der skal gøres 
bedre rent, da det ikke bliver gjort tilstrækkeligt grundigt.  
 

3 Maskinpark: 
- Nyt vægtudstyr/tilbud 
- Forventet levering af nyt lejet cardio- og spinningudstyr 

 
Referat: 
Opstrammeren har fra MedicSport fået tilbud på nye håndvægte og nogle nye interessante 
styrkemaskiner. Samlet købesum  200.000 kr. Nævnte imødekommer, i det store og hele, ønske- og 
prioriteringslisten. Det besluttes at købe maskinerne i henhold til tilbuddet. 
Nuværende håndvægte påregnes solgt.  
 
Den forventede levering af det nye cardio udstyr og spinningscykler er rykket til den første uge i maj 
måned. Det er fra MedicSport bekræftet at udstyret er afskibet og på vej mod DK.  I forbindelse med 
levering og installation forventes centret at være lukket 1 dag. 
Lejepris for nuværende cardio-og spinningsudstyr i perioden fra 1. april til ibrugtagning af det nye udstyr 
skal aftales med MedicSport/Falck Healthcare (lf). 
 

4 Solafskærmning/persienner bike- lokalet (Bent) 
 
Referat: 
Der er lavet en aftale med Jyllands Markisefabrik om indkøb af indvendige el-betjente gardiner til brug 
for solafskærmning og mørklægning for 87.000 kr. Levering forventes i løbet af foråret.  
Udvendige persienner/lameller er ikke muligt pga. diverse brandsikringsregler og redningsudgange. 
 
Norlys Vækstpulje har tidligere flot doneret et stort tilskud vort persienne-projekt. Lars F. har kontakt og 
dialog med Norlys Vækstpulje i forbindelse ændringer i vort oprindelige udvendige projekt. 
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5 Regnskab 2022 (Søren M.) 
 
Referat: 
Revisor Søren Mikkelsen gennemgik det af revisor opstillede endelige regnskab for 2022. 
Ingen talmæssige ændringer i forhold til tidligere drøftede periodeopgørelser. 
Enighed om at resultat er fornuftigt set i forhold til vort budget for året. 
Revisor sender regnskabet til digital underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer og Randi. 
 
Det blev aftalt at vi fremadrettet afskriver indkøbte maskiner og udstyr over 5 år. 
 

6 Budget 2023 (Lars) 
 
Referat: 
4. udgave af budget for 2023 blev gennemgået af Lars. 
I forhold til seneste udgave er der alene mindre beløbsmæssige justeringer. 
Det endelige budget blev vedtaget og forelægges den kommende generalforsamling.   
 

7 Drift/balance 28.02.2023 (Lars) 
 
Referat 
Lars gennemgik periode-opgørelsen for januar og februar måned. 
Det fremgår heraf, at Opstrammeren kontingentmæssigt er kommet godt fra start i 2023  
Positiv likviditetsudvikling og ingen større driftsmæssige overrækkelser. 
 

8. Generalforsamling:  
 
Referat: 
Dagsordenspunkterne er på plads, og Randi sørger for at der sluttes af med en musikalsk overraskelse. 
Randi sørger for det praktiske i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen.  
Indtil videre er der ca. 50 tilmeldte til Generalforsamlingen. 
Lars og Randi afstemmer/aftaler op til generalforsamlingen den 23. marts 
 

9. 
 

EVT. 
 
Randi vender tilbage med dato for næste bestyrelsesmøde. 
  

 
 


