
Brenderup Motion Bestyrelsesmøde 17/6-2019 

Punkt Referat 
1) Status på centret. Drøftelse 
- hvordan fungerer ændringer? 
- Noget der hænger? 
- Samarbejde med kommunen. 
- Nye tiltag? 
 

Omrokering fungerer godt. Der kunne godt være et spejl 
ved bænkpres. 
Michael skifter tape-bånd på de hvide maskiner.  
Højtaler skal flyttes ned til vægte og knagerækker skal 
op. Morten Kamp fikser det.  
Der er lavet aftale med kommunen, om at støtte op om 
ældretræning. Idrætskonsulent vil gerne tale med 
instruktører.  
 

2) Økonomi og nyanskaffelser, 
drøftelse og beslutning. 
  - Hvordan er saldo? 
  - Forslag fra medlemmer til 
nyanskaffelser i småtingsafdelingen. 
  - Aflønning i bestyrelse, forslag om 
ændring. 
 

Saldo: 268.000 kr. 
 
Powerball, kettleball, elastikker, yogamåtte, spejl, kugler 
til wire. Vedtaget at det indkøbes. Jeanette sørger for det.  
Klistermærke og skilt til reklame, Jeanette og Morten V. 
undersøger pris og udformning. Trøjer til bestyrelsen skal 
indkøbes. Henrik sender links til håndtag 
Vedtaget at både kasserer og formand aflønnes 3000,- 
årligt. 
 

3) Drøftelse af maskinpark 
  - Hvad tænker vi om fremtiden i 
den henseende? 

Drøftelse af maskiner. Skal vi købe noget eller skal vi 
leje? Maskiner: noget skal ud, før der skal nyt ind. 
Henrik undersøger, hvad det koster at leje og tager det 
med til næste bestyrelsesmøde. 
 

4) Abonnementer, Drøftelse og 
beslutning.  
- Stadig udfordringer med 
familieabb. mm.  
 

Der er store udfordringer med familieabb. Det er svært at 
holde hånd i hanke med, hvem der er medlemmer og 
hvem der ikke er. Drøftelse om vi skal stoppe med at 
tilbyde familieabb.  
Beslutning: familieabb. Kan ikke længere tilkøbes. Når 
det enkelte abonnement ophører skal der købes 
enkeltabbonementer. Foreninger skal også købe 
enkeltabb. Udkast til skrivelse: Jeanette. 
 Der vil foretages stikprøver. Morten eller Jeanette sender 
medlemsliste. 

5) Vedtægter for Brenderup Motion, 
drøftelse og beslutning 
  - Vi skal se på udkast til vedtægter 
og justere dem. 
  - Planlægning af ekstraordinær 
generalforsamling. 
 

Hvis vi skal være en selvstændig forening, skal vi have 
vores egne vedtægter. Forslag til vedtægter sendes ud til 
bestyrelsen. Vedtægter sendes til Heidi Colbæk.  
BIF afgør hvornår der er ekstraordinær 
generalforsamling.  
 

6) Evt. 
 

Skærmen i aktivitetscentret skal have en reklame.  
Åbent hus-arrangement i september (14. september), fx 
hvor folk kan træne gratis en dag og spise en pølse. Der 
kunne være valg mellem maskiner, som folk kunne 



stemme på. Alle kommer med forslag til næste møde. 
Morten tager sig af spinning. Jeanette snakker med 
Brugsen om info-skærmen. Morten taler med Kim om 
pølser. Jeanette laver en flyer, som også kan bruges som 
plakat og sender det til Morten V.  

 
 
 
   
 
 
 
 


