Bestyrelsesmøde d. 7/11
Fremmødt var.: Morten, Michael, Jacob og Camilla
Medlemstal 3 mdr. 63 6 mdr. 25 12 mdr. 35
opfølgning på de sidste møder
1. Kursus
Instruktør: Morten, Tim, Jacob og Michae
er i gang starter uge 45 og 47
2. Middelfart kommune - efterspørger motionscentre med adgang for kørestolsbruger
Morten - Tager denne med til BAC på Tirsdag da vi ikke har mulighed for det nu med
måske i det nye, eller hvis vi får lov til at flytte
3. Annetrolle skole har taget kontakt med ønske om brug af motionscenteret
Morten skriver til dem for at få uddybet hvad deres hensigt er
4. 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
5. 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
6. Service af maskiner “arbejdsdag”
Tim - har smøremiddel til diverse maskiner, vi har kun WD40
7. Investeringer / bortskaffelse
køb eller leje af løbebånd - hvad gør vi - Afventer Tim og Morten Muligvis flyt til nye
lokaler og oplæg af maskine udbyder
8. Info om fotografering og video i centeret - retningslinjer
Vis hensyn skilt vil vi sætte på - Jeanette - under udarbejdning
9. Skilt / banner ved indkørslen - flag til flagstang - Tim under udarbejdning
10. Abonnementstyper 1 md. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. og kontingent - Pris?
Nye priser - 150 - 425 - 750 - 1300 - afventer måske flyt
11. Nyt fra Børn, Unge og Fritidsforvaltningen - vi er nu meldt ind i Kommunen
12. DGI er der noget at hente der - Vi er nu medlem i DGI
13. Musik skulle den sættes på en fast volume?
Nyt anlæg / højttaler ? - Jan Afventer jan og måske nye lokaler
14. Nøgle laver team - mangler i info?
Køb en nøgle laver SALTO - Er indkøbt og taget i brug

15. Eventuelt
Bif vil gerne lave en fast aftale - Tim - Afventer Tim på denne
Nye elastikker - Camilla - Har Jeanette fået købt?
Ny stang til pulldown - Michael kommer med et oplæg
16. Næste møde ?

