Bestyrelsesmøde d. 24/10-2022
Fremmødt:
Casper (formand)
Anders G. (Næstformand)
René (Kasserer)
Simon (Medlem)
Kevin (Medlem)
Anders S. (Suppleant)
Channe (Suppleant)
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt.
2. Formandens orientering.
Divsionsturneringen er overstået og det udløser 10.000kr.
3. Kasserens orientering.
Vores økonomi står markant stærkere nu. Nuværende egenkapital er på cirka
50.000kr.
4. Bestyrelsesmedlemmernes beretning.
Intet nyt at berette om.
5. Frivillighed og økonomi (Channe)
Channe problematiserer at vi har en stor gruppe i klubben som får betalt
stævnegebyrer osv., men som ikke bidrager til frivillighed. Vi har talt om, at vi skal
omtænke vores betalings/frivillighedstradition. Vi vil tygge på det de næste 6 uger.
René vil kontakte bagsværd for at høre, hvad de gør. Om seks uger skal der tages
en beslutning om evt. ændringer af frivillighed i klubben. Det kan komme til at få
konsekvenser for hvordan vi betaler for medlemmernes stævnedeltagelse
fremadrettet.
6. Bannere og roll-ups
Det godkendes at der indkøbes 5-6 roll-ups og bagbeklædning til DM 2023.
7. Evaluering af divisionsturneringen
Divisionsturneringen er gået rigtigt fint. Vi har fået god erfaring med det, at afholde
stævner. Spotterne har også fået god erfaring med den opgave. Økonomisk går det
hele cirka i 0, men det er med indkøb til afholdelse af stævnerne. Det besluttes at vi
ikke vil afholde divisionsturneringen i 2023, men måske i 2024.
8. Evaluering på samarbejdet med Maria.
Casper har afholdt møde med Maria, som ser ud til at være rigtigt godt på vej ift.
det sidste inden hun stopper. Samarbejdet har fungeret rigtigt fint.
9. Orientering omkring perioden uden CC, men med AG som fungerende formand.
Perioden er gået fint.
10. Julefrokost
Datoen bliver d. 11.2. Vi gør det åbent for medlemmer at deltage i planlægningen.

11. Udstyrsliste prioriteret
Det vedtages at vi laver en prioriteret ”ønskeseddel” over indkøb, som printes ud og
hænges på opslagstavlen, så medlemmer kan skrive ønsker til indkøb. Forslag til
nuværende ønsker:
[ ] Stænger Dm
[ ] Greb
[ ] Håndtag til pulls
[ ] Holder til stænger
[ ] Hack squat
[ ] Leg extension
Det vedtages desuden at Casper indfører budgettet over DM 2023 i en Googlemappe sådan, at den er offentligt tilgængelig for hele bestyrelsen.
12. Det vedtages at vi fremadrettet vil samarbejde med Daniel B. Dørge omkring
fysioterapisamarbejdet frem for Dalum fysioterapi. Vi vil fremadrettet henvise til
Daniel og hans fremtidige klinik. Vi vil desuden bede Daniel om at få produceret et
mindre banner, som kan blive placeret i klubben.
13. Ompolstring af leg curl
René vil få ompostret leg curl maskinen.

14. Evt.
Trænerkursus-finansiering til René skal på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde. René og Casper vil tage ud til Siko tirsdag d. 1.5. for at høre
hvad de kan tilbyde.
Channe orienterer om, at hun er udtaget til international dommeruddannelse.
Casper orienterer om, at han arbejder med at prøve at finde ud af muligheden
for et svejserkursus, for at kunne reparere udstyr i klubben.

