
Bestyrelsesmøde d. 8/12 online

Fremmødt var.: Isabella, Jacob, Camilla, Jan, Tim og Morten
Medlemstal 3 mdr. 57 - 6 mdr. 23 - 12 mdr. 30

Opfølgning på de sidste møder
1. Kursus.:  Tim - start Januar - vi tager fat i Henrik fra DGI for at høre om vi kan få Tim

lidt billiger da han var forhindret ved det sidste

2. Annetrolle skole har taget kontakt med ønske om brug af motionscenteret
Morten skriver til dem for at få uddybet hvad deres hensigt er - Morten følger op

3. Åbent hus dag, DGI laver et landsdækkende TryDay - Søndag d. 9-01-2022
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/fitness-tryday-bliv-vaert
Morten og Michael tager teten på denne - Isabella vil gerne give sig kræfter med
SoMe “facebook - insta - ”

4. Vi kan nu ansøge om medlemstilbud og lokaletilskud
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/%C3%85rsplan/Nyhedsb
reve - Morten og Jeanette er på denne opgave

5. Service af maskiner “arbejdsdag”
De maskiner som er i stykker skal laves hurtigst muligt

6. Investeringer / bortskaffelse
køb eller leje af løbebånd - hvad gør vi - Afventer der er indkøbt 2 nye løbebånd
og fremsendt et forslag til hvordan vi kunne indrette det nye center

7. Info om fotografering og video i centeret - retningslinjer Isabella har sagt ja til at
forsøge sig med SoMe - så hun får teten på alt hvad der hedder promovering ud på
de sociale medier - Morten hjælper med start

8. Abonnementstyper 1 md. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. og kontingent - Pris?
Nye priser - 150 - 425 - 750 - 1300 - Aftales på næste møde d. 14-12

9. Nyt anlæg / højttaler ? - Jan
https://www.danguitar.dk/thornton-en215au-aktiv-hojttaler
https://www.danguitar.dk/img-stage-line-wsa-20bt-bluetooth-audioadapter
https://www.danguitar.dk/karsect-wr-25d-pt25-ht3a-tradlos-2-x-tynde-headset-mikrofo
n-saet
Pris 6000,- beslutning skal ske på næste møde

10. Bif vil gerne lave en fast aftale - Afventer Tim på denne

11. Næste møde ? d. 14-12-2021

https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/fitness-tryday-bliv-vaert
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/%C3%85rsplan/Nyhedsbreve
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/%C3%85rsplan/Nyhedsbreve
https://www.danguitar.dk/thornton-en215au-aktiv-hojttaler
https://www.danguitar.dk/img-stage-line-wsa-20bt-bluetooth-audioadapter
https://www.danguitar.dk/karsect-wr-25d-pt25-ht3a-tradlos-2-x-tynde-headset-mikrofon-saet
https://www.danguitar.dk/karsect-wr-25d-pt25-ht3a-tradlos-2-x-tynde-headset-mikrofon-saet

