
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 25. April 2019 kl. 19.00-22.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Linda, Thomas og Anne-Mette 
Afbud fra: Steffen; Udeblevet: Anders Kristian 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Generalforsamling den 23. Maj 2019 - Forberedelse hertil med praktiske forhold mm. 
4. Opfølgning - og det videre arbejde med aktivitetsdag, ud fra bla. Fællesmødets forslag og 

ideer. 
5. Ide til ny aktivitet i Multiparken - vores pengegave fra Brugsen kan måske anvendes hertil. 

Steffen medbringer billeder/tegninger. 
6. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Tilbud om salg af mad/drikke i forbindelse med mtb.stævne var der desværre ingen 
tilslutning til. 

● Reklameskærm til fitness-vinduesparti er bestilt - ankommer primo maj. Thomas 
aftaler selv nærmere med Stefffen vedr. opsætning. 

● Badminton - efterlysning af hjælp med trænerkompetencer. Der arbejdes pt på sagen 
og vi er i dialog med potentielle hjælpere/trænere. 

 
2. Meddelelser: 

● Møde med Margit Glintborg - Margit er initiativtager til nye tiltag i tennis. Der arbejdes 
på løsninger i forhold til medlemskab, bookingsystem og synliggørelse af tennis som 
en aktivitet for alle aldre. Ny målgruppe er familier og unge. En løsning på 
låsesystemet skal findes. Sæsonen opstartes den 1/6 hvis alt går vel. Thomas S 
arbejder videre på en evt løsning med et bookingsystem a la spinnings system. 

● I forbindelse med Open By Night den 3/5 ca kl. 13.00-22.00 er vi blevet spurgt om vi 
vil sælge pølser mm på en stand på Nytorv. Jan Bach + Peter Mandrup samler 
frivillige til at bemande standen. Standen koster 3000,- kr. Vi samarbejder med 
Slagter Storm. 

● Revymøde onsdag den 24/4 - der arbejdes stadig på højtryk på trods af færre 
deltagere end først antaget. 

● Online tilmelding - Dorte arbejder stadig på det. I forbindelse med møde med Winkas 
er der også blevet drøftet ny hjemmeside. 

● Fitness - gennemgang af alle maskiner før jul - regningen herfor bogføres på fitness’ 
egen vedligeholdelses-konto. 

● Dorte varsler i forbindelse med afslutning af regnskab en kontingentstigning i den 
kommende sæson. 

● Låsesystemet i forbindelse med de nye omklædningsrum - her er en udfordring, der 
skal løses. 



● Derudover blev der gjort forskellige økonomiske betragtninger inden regnskabet 
afsluttes i forbindelse med den årlige generalforsamling. 

 
3. Generalforsamling den 23. Maj 2019 

● På valg: 
Linda: ønsker ikke genvalg 
Thomas: ønsker ikke genvalg 
Dorte: ønsker genvalg 

● Kirsten sender indkaldelse + dagsorden til Thomas til FB+hjemmeside 
 

4. Opfølgning og det videre arbejde med aktivitetsdag... 
● Vi sætter rammerne op og fastsætter en dato på næste bestyrelsesmøde. 

 
5. Ide til ny aktivitet i Multiparken... 

● Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Evt. 

● - 


