
Referat, bestyrerlsesmøde Rødby motionscenter. 
 

Tirsdag d. 19/4 – 2022 kl. 17:00  

I svømmehal, Niels er vært. 

Bestyrelse: 

Philip, Lene, Peter, Rene og Niels(suppleant Pernille)  
 

 

Dagsorden: 
1. Annika hjælpemidler 

1.1 Stol til reception, Stige, bestilt.  

1.2 Bærbar pc for kontor arb. Bevilliget 

Det undersøges om spinner pc kan anvendes og  hvad ny/brugt gamer pc til spinner lokale 

koster. Max 5000 kr (Niels/Philip ser på dette) 

1.3 Mobilpay adgang, for check af kundebetaling. På nr. 595002 

1.4 Møde med Annika/snak med Annika vedr. omrokering af arbedsopgaver. 

Foretaget af Philip og Lene. 

1.5 Overlap mellem Annika og ungarbejder(15 min), se skema i bunden.  

Stadfæstet, se skema forslag sidst i referat. 

 

2. Opgavefordeling/oplæring/datalagring 
2.1 Sidste møde blev opg. fordelt se ny-revideret liste, er den ok??? 

Blev fundet ok 

2.2 Oplæring i flexygym, dato i Maj vil komme fra Anders. 

2.3 Data fælles adgang for bestyrelse. 

Google drive(gratis pt) vs egen server(koster ca 2000). Hvad skal vi vælge,  

 Philip uddyber fordele og ulemper.... 

Det blev besluttet at gå med en serverløsning(Philip hjem køber og sætter denne op) 

2.4 Magnus Hedegaard, ny presse/SoMe assistent for bestyrelse. 

Har indtilvidere gjort et super godt job. 

2.5 Niels fortæller om sine tanker for Spinning. 

Niels fremlagde sine tanker og planer for hvordan et år kunne se ud i spinnglokalet, sammen              

med de resterende instruktører. 

For fremtidig reklame taler Niels med Magnus om skriv til div. platforme/medier. 

2.6 Spørgsmål? 

Det blev aftalt at alle instruktører skulle have ens trøjer/"arbejdstøj" 

Ved nye medlemmer der vil prøve holdtræning, gives disse 2 gratis træninger for at komme ind 

i udstyr for at have en god træning. 

På sigt laves der events, til en kostpris af 50 pr. person. 

 

3. Udestående punkter fra tidligere: 
3.1 Nye ungarbejder skal søges, fx opslag i Aldi og Netto mm. Philip og Lene ser på dette. 

Lene tager dette punkt sammen med Magnus der kan lave en mere ungdommeligt skriv. 

Lægges op på sociale medier og ikke i Aldi/Nett, da tavler er fjernet. 

3.2 GPDR regler, Niels undersøger disse 

Niels kommer med resume af regler i punktform til bestyrelsen. 

3.3 Styrkeløfttrøjer, er en mangelvare pt. Victor mangler. 

Arbejdes der på efter næste B-møde. Peter og Rene ser på dette. 

Rene og peter har møde med Salming inden for 14 dage. 

 

4. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer 
4.1 NA 



 

5. Div. Punkter 
5.1 Oprydnings kampagne, det roder kraftigt næsten hver morgen. 

Stort skilt flyttes lidt rundt for at gøre opmærksom på dette og minimerer rod. 

5.2 Tavle ved indgang, tavle ved nødudgang smedien for styrkeløft info,  

gammel info tavle flyttes. 

Der hjemkøbes magnettavle til væg ved indgang for info-materiale. 

Tavle i gang flyttes om på væg i lounge. 

Der laves en tavle til styrkeløfterne i Smedien. 

Info tv skal have bestyrelsen med billeder som info samt instruktørerne  

5.3 Nøgle til pengeboks. 

Fundet efter bestyrelsesmødet. 

5.4 Cigaret spand ved indgang, det flyder med skodder. 

Flyttes til højre for indgangsdør. 

5.5 Snak med Kevin og Gitte, vedr. opgaver.  Kort referat v. Philip og Lene. 

Gennemgået 

5.6 Låse i alle døre osv skal skiftes. 

Punkt ændret til lås på værksted. 

 

6. Vision og strategi. 
6.1 Opstart, Anders's opg. 

       Diskuteret i bestyrelsen. 

       

7. Kommende Deadlines: 
7.1 NA 

 

8. Næste møder & arrangementer 

8.1 Bestyrelsesmøder, 2 fremtidige planlægges(sted, tid og dato) 

      Næste møde1: 24/5-22, svømmehallen vært, Peter. 

      Næste møde2:   5/7-22, svømmehallen vært, Rene. 

8.2 Møde med Annika og ung-arbejdere, vedr. arbedstider og løn. 21/4-22(Lene og Philip) 

8.3 18/6-22 sommerfest(Anders). 

 

9. Evt. 
9.1 Rene foreslog vi skulle have ryddet mere op i medlemskabs varianter i system(flexygym),  

alle er enige. Der ses på opg. senere. 

9.2 Økonomi punkt på hver B-møde. Tilføjes af Philip 

9.3 Arbedsdag af bestyrelsen for at implementerer forskellige punkter, sat til d. 19/5-22 kl 19.00. 

Ryde op i container. 

Sættetavler op/flytte tavle. 

Ryde op i værksted 

Lave plads til Annika på lager til kontor arbejde. 

Dør i varmerum skal have skilt med at denne ikke må spærres. 

Hylder i varmerum for pair mm (ungarbejder skal ikke have adgang til lager længere) 

Lås på dør til værksted, Peter undersøger vedr. 5 stift rukolåsecyl. 

Dør utæt i varmerum, laves. 

Tavle til styrkeløft indkøbes. Rene sørger for dette. 

Askebæger flyttes til højreside for indgangsparti. 

 

 

 

 

 



 

 

Vagtplan forslag 
 

 vagt Skema nuværende 
   Annika Aske Mikkel Magnus Ny Ny 

Mandag 12.00-18.00 18.00-20.00         

Tirsdag 10.00-16.00           

Onsdag 12.00-18.00       18.00-20.00   

Torsdag 10.00-16.00   17.00-19.00       

Fredag       16.00-18.00     

Lørdag             

Søndag   10.00-12.00         

       

 
Vagt skema ny efter d. 1/5-22 

   Annika Aske Mikkel Magnus Ny Ny 

Mandag 11.15-17.15 17.00-20.00         

Tirsdag 10.00-16.00           

Onsdag 11.15-17.15       17.00-20.00   

Torsdag 10.00-16.00   17.00-20.00       

Fredag       16.00-19.00     

Lørdag             

Søndag   10.00-13.00         

  
 


