
Referat, bestyrerlsesmøde Rødby motionscenter. 
 

Tirsdag d. 24/5 – 2022 kl. 17:00  

I svømmehal, Peter er vært. 
 

 

Dagsorden: (Niels fraværende) 
1. Økomoni 

1.1 Gennemgang af økonomi v. Lene.  

Gennemgået. 

 

2. Annika 
2.1 Bærbar pc for kontor arb. Er hjemkommet programmering udestår(Philip). 

Gennemgået. 

2.2 Overlap mellem Annika og ungarbejder(15 min), gammelt punkt. 

Er droppet Annika mener det kører ok pt, da de  unge har rimelig styr på tingene. 

Accepteret. 

 

3. Opgavefordeling/oplæring/datalagring 
3.1 Oplæring i flexygym, dato i Maj vil komme fra Anders. Vi venter stadig!!! 

Anders har fundet en dato, bliver d. 9/6-22 

3.2 Data fælles adgang for bestyrelse. 

Ligger på vores egen server nu: (Philip kan evt. fremvise hvordan den anvendes på møde) 

Blev gennemgået/fremvist. 

 

3.3 Skal vi til at se på gamle opg. Ark med udeståender i klubben?? 

Vil blive startet op på næste B-møde d. 5/7-22. 

3.4 Ansvar, opgaver for B-medlemmer. 

Det blev aftalt at hvis et pågældende medlem ikke kan klare sine opgaver må man sige til og 

overdrage den enkelte post til andre, så opgaver bliver udført. 

Johnny skal have ros for sin hurtighed og punktlighed ved de opgaver han har udført den 

senere tid. 

 

4. Udestående punkter fra tidligere: 

4.1 Nye ungarbejder. Mia, mangler sidste prøvevagt med Magnus H.  

Lene kontakter Magnus. 

4.2 GPDR regler, Niels. 

Punkt udestår til næste gang da Niels ikke kunne deltage i møde. 

4.3 Styrkeløfttrøjer 

Rene har talt med Salming, de er klar med et oplæg i Juni. 

4.4 Rene foreslog vi skulle have ryddet mere op i medlemskabs varianter i system(flexygym), 

alle er enige. Der ses på opg. senere. 

Vil blive i Oktober måned, da alle gamle medlemskaber er udløbet og udskiftet her. 

4.5 Rassi. 

Skal have tildelt nye opgaver, ligeledes er der Kevin der har forskellige opgver. 

Drøftes af bestyrelsen på næste måde d. 5/7-22. 

 

5. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer 
5.1 NA 

 

 

 



6. Vision og strategi. 
6.1 Anders’s opg. Philip Har talt med Anders om dette, uddybes på b-møde. 

Gennemgået. 

6.2 Er det tid til vi selv snakker lidt om dette eller skal vi vente til efteråret?? 

Dette startes op på et møde i okt. 

Spørgeskema til medlemmer laves inden, gennemgås på møde d. 5/7-22. 

 

7. Div. Punkter/evt. 
7.1 Der kan søges midler hos KIF, Anders snakker med Kim Rubæk. 

7.2 Konto oprettet hos XL-byg nakskov, med fornuftig rabat. 

7.3 Battterier skal hjemkøbes i storpak. Harald Nyborg. AAA+AA. 

 

8. Kommende Deadlines: 
8.1 NA 

 

9. Næste møder & arrangementer 

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

Næste møde 1: 5/7-22, svømmehallen vært, Rene 

Næste møde 2:  3/9-22, hos Lene. 

9.2 18/6-22 sommerfest(Anders). 

Den er ved at stå klar. 

 

 

 

 

 

 

Vagtplan forslag 
 

 Vagt skema ny efter d. 1/5-22  

  Annika Aske Mikkel Magnus Ny Ny 

Mandag 11.00-17.00 17.00-20.00         

Tirsdag 09.00-15.00           

Onsdag 11.00-17.00       17.00-20.00   

Torsdag 09.00-15.00   17.00-20.00       

Fredag       15.00-18.00     

Lørdag             

Søndag   11.00-14.00         

       

  
 


