
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 22/4:
Til stede: Casper (Formand) René Schultz Madsen (Kasserer) René Filip Laursen 
(Menigt medlem) Jakob Alexander Steffensen (Menigt medlem) Mads Dixen Munck 
(Suppleant for Mads Held). 

Formålet med i dag er at tale om de reparationsarbejder/vedligehold af klubbens 
lokaler vi skal gennemføre. Det drejer sig om:

Maling
Gulve
Platforme
Rengøring af omklædning
Håndvask i damernes omklædningsrum
Evt. gangen. 

1. Gennemgang af reparationsarbejder
A) platforme
- er fikset. Samlet pris 5500kr. ER BETALT

B) gulv
– regn med en pris på 37.600kr som maximumpris. Det godkendes 
enstemmig af bestyrelsen at vi kan bestille gulvtæpper til maximalt 37.600kr.

OPDATERING 27/4: Der er indhentet sponsorgaver til at dække 5600kr med en 
opgradering af tæppets kvalitet. 

C) overvågning
 René Schultz får ansvaret får opsætning af ny overvågning til maximalt kr. 
18.500. Det godkendes enstemmig af bestyrelsen at han får rådigheden til dette.

OPDATERING 27/4: René har indkøbt overvågning for rundt 10.000kr og har altså 
sparet klubben for cirka 8000.  

D) skimmelsvamp/puds
Civica har sagt at de vil stå for skimmelsanering. Vi skal så til gengæld stå for at 
male oven i skimmelsvampen. Det gør vi så snart der er saneret. Vi køber bare 
hvid spraymaling. Civica vil også stå for at få sat en ny håndvask op i 
dameomklædningen. 

E) trappen (efterår 2021)
- Nyt linoleumsgulv på trappen, Nye lister. Males i gangen. Er det os? 
Søg evt. 2:1pulje – det ser ikke ud til at den kan søges! 
Udskydes til efteråret 2021. 

OPDATERING 27/4: Vi har vasket trappen ned, og den kan godt holde lidt længere. 
Måske nye lister skal indkøbes. Vi maler gangen på arbejdsdag d. 30/4. 



F) gummigulv på platforme (efterår 2021)
ergofloor.dk – Søg evt 2:1 pulje. Det ser ud til at den KAN søges til dette formål! 
Udskydes til efteråret. 

G) omklædningsrum 
Rengøring. Vi får pris
Prisen er modtaget og det bliver omtrent 3500kr +- for total afkalkning af alt i 
begge omklædningsrum. Dette er enstemmig godkendt af bestyrelsen og 
igangsættes lørdag d. 1/5. 

2. Opfølgning på indkøbt udstyr
Hvor er det henne i verden? Hvordan får vi det flyttet? 

ER stativ er hos Sarah Sunding. Det hentes med en trailer inden vi genåbner, som 
enten er d. 6.5 eller d. 21.5. Der er stadigvæk ikke kommet nogle Squatstativer fra
LC Gear. Vi afventer. 

3. Genåbning.
Hvordan skal vi genåbne?
Vi vil gerne lave en eller anden form for event. Det er uklart hvad, og bestyrelsen 
tog ikke nogen endelig beslutning. Vi laver en brainstorm om det. 

Vi forventer at samlet forbrug for renovation/genåbning er:

Tømrerarbejdet: 5500kr. 
Gulvlægning: 37.600kr   32.000kr
Overvågning: 18.000kr.  10.000kr. 
Rengøring: 4000kr. 
Maling og generel istandsættelse: 2000kr. (Vi maler selv!)
I alt: 66500kr.  53.500

Det er bestyrelsens vurdering at klubbens økonomi godt kan bære dette, da vi i 
øjeblikket har 78.000kr stående på konti, har cirka 8500kr i kontanter, og da vi 
ellers ikke har andre ting vi ønsker at købe foreløbigt, ud over en enkelt curl-pult. 
Udstyr er købt i 2020. Vi vil dog finde ud af at søge tilskud fra kommunen + 
mulighed for at købe igennem engros/CVR. 


