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1. Referat er godkendt. Følgende var til stede online: Berit, Bjarne, Helle, Casper, Lone,
Louise & Diana

2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi. Der står pt. 241.563,51 kr. på kontoen. Regninger fra brugsen kommer stadig ikke

til Helle. Berit sørger for at aflevere hos Helle. Regningen fra Falkenberg for skabene er
endnu ikke modtaget.

4. Medlemstal pr. 30/11-21 er: 286 samlet. 185 månedsvis, 51 års, 50 60+  Det har givet nogle
indmeldinger at lave spinningevent og åben center.

5. Opfølgning siden sidst
1. Vægtene er byttet rundt.
2. ”Fyldt hold” til teen booking. Lone arbejder på en plan for at få holdet tilbage i

salen. Pt. Hjælper Klaus på Lones hold. Berit sender den opdaterede tidsplan til
Lone. Nyt fordelingsmøde forventes i marts/april 2022.

3. Legatsøgning. Denne er sat i bero indtil hjemmesiden er oppe og køre. Bjarne
foreslår at gøre mere ud af sponsorater fra virksomheder både lokalt og i oplandet.

4. Vi har fået 15,000 kr. i tilskud fra landdistriktsrådet. Hvorfor de sidste 10.000 kr. er
modregnet, var der ikke dokumentation for. Berit har skrevet og spurgt hertil. ”Styrk
din krop” er klar til at gå i gang så snart vi siger GO. Lige pt. Afventer vi en
afklaring på om vi selv skal betale differencen, søge lokale sponsorater eller om der
er mulighed for at få de tilbageholdte penge fra puljen. Berit kontakter Lars fra
Mattrup gods med besked om at projektet er i venteposition og altså ikke glemt.

6. Nyt fra instruktørgruppen
1. Karen er ikke begejstret for vores rengøring. Lone tager den videre til Casper. Der er

registreret et nyt navn på tavlen, hvilket kan være årsagen. Hun vil også gerne have
en hjælper, og ingen af de hun selv har snakket med, har tiden eller overskuddet.
Diana laver et opslag på facebook om at vi søger 2 til at hjælpe.

2. Lone fortæller at der egentlig skulle være instruktørmøde nu her, men grundet
sygdom og foranstående ferie er dette udsat. Lone sender datoer ud for at mødes i
den sidste uge op til jul.

3. Lone overleverer oplysninger til Helle omkring hvilke instruktører der skal have
godtgørelse så.

4. Spinningseventet var en succes. Michelle og Diana holder et igen i januar.



5. Der er kommet mail fra Brian Overkær ang. Software dele på spinningcyklerne.
Berit sender mailen til Casper.

7. Nye instruktører
1. Birgitte Terp har rettet henvendelse til Louise til Jumpingfitness om at hun gerne vil

hjælpe os med noget jule/nytårs yoga event. Hun er i forvejen uddannet
yogainstruktør i Hedensted centret. Lone kontakter hende for yderligere
planlægning.

2. Maria vil også rigtig gerne være instruktør, meget gerne et walk hold. Vi er enige om
at Maria meget gerne må undersøge muligheden for de forskellige walkbånd og
gerne undersøge muligheden for at få flest mulige stablet ovenpå hinanden af hensyn
til pladsmangel.

3. Der er kommet henvendelse fra en boksetræner som godt kunne tænkes sig at køre
noget holdtræning. Vi har i første omgang sagt at vi synes at han skal melde sig ind,
og evt. træne på repoet hvilket måske kunne skabe noget opmærksomhed for andre
trænende. Lone melder tilbage til ham at vi ikke kan give ham en haltid nu, men med
opfordring til ovennævnte.

4.
8. Hjemmeside

1. Diana, Bjarne og Louise tager den videre med Peter fra Merforening så der kommer
styr på den herfra.

2. Dianas lillebror er pt. Sygemeldt og er tidligst klar efter jul. Hun oplyser at vi måske
skulle se efter en anden løsning. Indtil da bruger vi de billeder vi allerede har.

9. Ris/ros kasse
1. Den er tom.

10. Evt.
1. Helle har fået mail omkring medlemstilskud og kursustilskud. Helle søger

kursustilskuddet og Berit og Louise laver medlemstilskuddet sammen.
2. Helle oplyser at vi nok skal se os om efter en ny kasser til at overtage hendes plads

om 1,5 år da hun ikke føler at overskuddet er til at gøre det ordentligt. Vi oplever
ikke, at Helle ikke lever op til rollen, men har dyb respekt for hendes udmelding i så
god tid.

3. Louise meddeler også at hun nok heller ikke fortsætter efter generalforsamlingen.
Også stor respekt herfra.

4. Berit fortæller at hun også har overvejet at trække sig da der nu var kommet godt
styr på bestyrelsen og derfor med ro i maven kunne trække sig tilbage efter mere end
10 år i bestyrelsen, Evt. byttet med en plads på suppleant posten.

5. Der er kommet et ønske på facebook om en ny cykel. Diana vender tilbage til
medlemmet om at denne kan komme i betragtning næste gang der skal udskiftes
maskiner.

6. Diana spørg indtil udfordringen om max. Bookinger især i forbindelse med
spinningevent hvor det eks. Kræves 3 bookinger for at deltage i eventet. Louise
sørger for at ændre dette til 5 mulige bookinger på spinning.

7. Karina nævnte på sidste instruktørmøde at hun gerne ville køre noget bootcamp.
Dette har vi ikke fået forholdt os til i bestyrelsen. Vi står nu samtidig med 8 deltagere
på fysio holdet, og nogle nye der gerne ville ind. Lones plan har hele tiden været at
lave et nyt hold i det nye år. Vi snakkede derfor omkring muligheden for at lave
events som separate hold.



8. Lone takker for fødselsdagsgaven i anledning af hendes 50-års fødselsdag.
9. Vi snakker om hvorvidt der skal indføres flere tiltag i forhold til det udbrede smitte

der er i Rask Mølle pt. Der er endnu ikke kommet nye udmeldinger fra DGI og af
frygt for masseflugt af instruktører ved at indføre tjek af coronapas, samt usikkerhed
over lovligheden i at bede om dette blandt medlemmerne afventer vi at dette kommer
som en udmelding fra DGI eller sundhedsstyrelsen. Bjarne laver et opslag til
infoskærmen om at huske hensyn og afspritning. Når opslaget er lavet gemmes dette
til facebook også.

11. Dato for næste møde
1. 11/1-22 kl. 19 ved Lone.


