
1.Godkendelse af dagsorden
2.2. Formandens/næstformandens orientering
3.Kassererens orientering (kom gerne med en status på klubbens økonomi.) 
4.Bestyrelsesmedlemmernes orientering
5.Reparationer i klubben. Oprydning.
6.
7.Oprettelse af hold i kælderen.
Kvindeholdet er genoprettet med oprettelsen af det nye rum. 
Vi vil tale med UngNord om oprettelsen af børnehold. 

7.Evaluering af klubstævne og fest.
- Klubstævnet gik rigtigt fint. Festen også rigtigt fint. Vi skal overveje følgende:
- Lokalet fungerer perfekt til fester, og vi skal bruge det fremadrettet. 
Vi skal overveje om vi skal bestille mad udefra, da det ikke nødvendigvis er besværet 
værd, selv om maden var god. 
- Vi skal fortsat lave en frivilligliste og belønne de frivillge med en ”gave” (fx en særlig t-
shirt der kun er til de frivillige!) 

8.Ansættelse af projektmedarbejder, DM i vægtløftningg
9.Anders Søby ansættes som projektmedarbejder fra uge 5 til uge 11, med det fokus at 
afholde DM-A i vægtløftning i maj 2022.  Casper tilknyttes som kontaktperson. 
10.
11.Juniorstævne + julestævne
René Schultz og Simon tager over og undersøger Risingskolens lokaler. Det vedtages at 
der sættes et budget på 7.000kr til indkøb af udstyr/materialer til stævnet, samt 3000kr til 
frivilligpleje. 

René Laursen inviterer i alt 30 løftere til julestævne. Det aftales at der indkøbes et 
mikrofonanlæg til omkring 1000kr til afholdelse af stævnet. Vi vil bruge Poul-Erik som 
dommer og Finn som speaker. 
9.
10. Indkøbsforslag
A) Elastikker til kælderen + arm blaster
Godkendes 

B) Ny skråbænk(e)
Det udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
C)
CI)det vedtages at Simon bliver hovedperson i projekt ny platform. Der skal udarbejdes 
følgende:
CII)Træplatformen demonteres og reduceres til mindre dødløftplatform. 
CIII)Der oprettes en vægtløfterplatform med gummigulv på 3 x 4m på træplatformens 
nuværende plads. René S. kontakter LC gear med henblik på at indkøbe gummigulv. 
CIV)Det aftales at arbejdet udføres i 2022, med arbejdsweekend i Januar.  
CV)
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal søge albanifonden. 

10.Evt.


