
 

Dagsorden   til   Bestyrelsesmøde   Brenderup   Motion   09-09-2019   kl.   18.30  
Tilstede:   Morten,   Morten,   Gitte,   Henrik   og   Jeanette  
Fraværende:   Michael  

 

 Indhold  Referat  

30  
min  

Evaluering   af   Åbent   hus.  
Indkøb   af   maskiner.   Skal   vi  
købe   den   nye   maskine   eller  
skal   vi   se   på   et   samlet  
indkøb?   
Drøftelse   og   beslutning  

Der   kom   ikke   så   mange   gæster,   men   vi   var   glade   for   at   være   med,   og   tror   det   kan   blive   til   noget  
med   årene,   når   det   er   blevet   en   tradition   for   byen.   
Beslutning   om   at   kontakte   Team   Hyldahl   og   få   dem   til   at   komme   og   tage   en   snak   med   os   omkring  
motionscenters   indretning   og   få   et   godt   tilbud   til   nye   maskiner.   Vi   ønsker   at   skifte   de   fleste  
maskiner   ud.   
Give   away   i   hallen:   Vinder:   Louise  
Give   away   facebook:   Alice   Elisabeth   Bramsen  

20  
min  

Abonnementer:   Vi   drøfter  
firma-abb   og   løsninger   til  
munkegården,   højskolen   og  
håndboldholdet.  
   Drøftelse   og   beslutning.  

Vi   skal   fortsat   ikke   have   familieabb.   som   det   hidtil   har   været.   Vi   lander   en   løsning   med   et   udvidet  
abonnement,   hvor   man   kan   købe   et   år   for   5000,-   for   5   nøgler   og   5   må   træne   på   en   gang.   For  
1000,-   kan   der   købes   en   ekstra   nøgle,   hvis   man   ønsker   mere   end   5   skal   træne   på   en   gang.   Man  
skal   have   en   aktiv   nøgle,   når   man   træner.   
Gitte   bliver   ankermand   for   at   indtaste   nøgler   til   dem.   Jeanette   laver   opslag   til   centret   og   skriver  
mail.   

15  
min  

Vedtægter   tilføjelse  
Fælles   brainstorm  
 
 
 

Vedtægter:   Hvad   vil   vi   med   foreningen?   Hvad   er   det   vi   skal?   Vi   vil   fremme   sundhed   i   lokallivet   ved  
at   de   kan   træne   billigt,    billig   motion,   fleksible   åbningstider,   vi   ønsker   at   støtte   op   om   kommunens  
genoptræning   for   de   ældre,   forebyggelse   af   skader.   Fitness   der   er   til   at   betale   sig   fra   til   alle  
målgrupper.   



 
 
 
Status   medlemmer  
 
 
Rengøring  
 
 
 
 
Instruktører  

Handlinger   der   ikke   accepteres   skal   stå   i   vedtægterne:   revurdering   af   regler.   Hvem   har  
bemyndigelse   til   at   bortvise   medlemmer:   bestyrelsesmedlemmer   og   instruktører.   
 
Vi   er   95   medlemmer,   det   er   en   fremgang   fra   før   sommer,   hvor   der   er   80.   Fremgang   på   19%  
 
Rengøring:   Vi   synes   rengøringen   er   mangelfuld.   Hallen   fejer   kun   og   tømmer   skraldesække   og  
fylder   op   med   papir.   Vi   skal   se   på   andre   løsninger.   Der   skal   være   opfølgning   med   hallen,   så   vi   ved  
præcis   hvad   rengøringsaftalen   er.  
Indkøb   af   en   spritdispenser,   JO   bestiller.  
 
Vi   ønsker   at   instruktører   skal   være   mere   synlige.Der   skal   findes   en   dag,   hvor   der   fast   er   en  
instruktør.   Emil   foreslår   selv,   mandag   kl.   16,   hvilket   bestyrelsen   bakker   op   om.  
Mail   til   instruktørerl   skal   ændres   på   hjemmesiden,   så   Jeanette   modtager   instruktør-forespørgsler.  
Jeanette   kontakter   Emil   og   Marcus   omkring   mandags-træningstiden.   Hvis   de   træner   privat   skal   de  
ikke   have   instruktør-trøjer   på.   

 Evt.  Der   skal   indkøbes   pedaler   til   et   par   spinningcykler.   Henrik   finder   nogen.   

 
 
 


