
Bestyrelsesmøde d. 5/1-2022
Til stede: 
Casper (Formand)
René (Kasserer)
René (medlem)
Simon (Medlem)
Jakob (Næstformand)
Suppleanter: Ann og Anders. 

1. Godkendelse af dagsorden (3 minutter)

2. Formandens/næstformandens orientering (3 minutter)
Velfærdens fundament. Casper orienterer om, at velfærdens fundament starter i uge 4 i området 
Rising. VK Kono er en del af det samarbejde. 
Reparationer i klubben. Civica er endelig blevet sat i gang med at reparere væggene efter 
skybrud i klubben. 

3. Kassererens orientering (3 minutter)
Intet nyt 

4. Bestyrelsesmedlemmernes orientering (3 minutter)
Intet nyt

5. Reparationer i klubben - indkøb og udskiftning af lysstofsrør. (10 minutter)

Simon vil stå for at kontakte CC EL om nye lamper. 
Smith stativ: jakob
Lat Pulldown: Finn har allerede repareret den. 

6. Strategi for vægtløftning og styrkeløft i VK Kono for 2022, herunder årshjul. (40 minutter)
Årshjulet er udarbejdet.  Se bilag 1. 

Der stilles følgende mål for styrkeløft: 
Et øvre loft på antal styrkeløftere i klubben sættes på 35 aktive atleter. Der skal så fokuseres på at 
talentudvikle disse styrkeløftere. Målet er ikke længere at få flere – målet er talentudvikling. 

Der vil i løbet af året blive afholdt flere forskellige kurser med forskellige fokuspunkter. Kurserne 
er tiltænkt udøverne af sporten. 

Målet er at 15 atleter stiller til de to DM'er, senior og junior. 

Målet er på lang sigt at få atleter til international konkurrence. Klubben vil støtte atleterne til at 
opnå dette. 

Målet for vægtløftning er at stille så mange som muligt til B-DM, DM og Aalborg Cup. Holdene 
skal evalueres, og flere skal komme på fredagsholdet. 



7. Præsentation af projektet mod DM (Anders Søby) (20 minutter).
Anders præsenterer projektet. Der stilles spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt at afholde i 
Crossfit Odense – vil vi give dem reklame? 

8. Indkøbsforslag. (20 minutter) 
Leg curl/leg extension. 
Værktøj
Det besluttes at udskyde indkøb af maskiner. Det besluttes at Simon indkøber værktøj. 

9. Evt.
Casper gør opmærksom på at det ikke er sikkert at han stiller op som formand næste år. Han vil 
vige pladsen for andre interesserede. 

Bilag 1: årshjul



Bilag 2: Kontrakt for ansatte trænere i VK Kono. 


