
Referat af bestyrerlsesmøde Rødby motionscenter. 
 

Tirsdag d. 5/7 – 2022 kl. 17:00  

I svømmehal, Rene er vært. 
 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 
1. Økomoni 

1.1 Gennemgang af økonomi v. Lene.  

Gennemgået, der er en ok opsparing pt. 

 

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

2.2 Annika kikker forbi med lidt input kl 17. 

Annika havde følgende punkter: 

1. Kloak lugt ved kraftigt regnvejr. 

2. Opsætte 2-3 stikkontakter i spinning, 1 stk ved dør til værksted, 1stk ved glas mod 

reception og evt. et stk på væg mod smedien. 

3. Gammel rystemaskine samt vægt fjernes fra varmerum.(blev gjort efter B-møde) 

4. Sætte 1 stk ekstra ramme op ude ved indgang for ekstra info. 

 

3. Opgavefordeling/oplæring/datalagring 
3.1 Der skal ses på gamle opg. Ark med udeståender i klubben. Se sidst i indkaldelse. 

Opgave ark blev gennemgået, og de forskellige opgaver gennemgået/revideret/oprettet. 

Se opgave ark. sidt i referat. 

 

4. Udestående punkter fra tidligere: 

4.1 Nye ungarbejder. Mia, har haft prøvevagt og har Onsdag eftermiddag.   

Mia er startet og ansat. 

4.2 GPDR regler, Niels.  

Gennemgået og afsluttet. 

4.3 Styrkeløfttrøjer 

Der kommet forslag og prøver fra leverandør. Peter taler ved Anders vedr. filer til logoer der 

skal anv. til trøjer. 

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

alle er enige. Kan først ske Okt.-Nov. Måned da visse typer medlemskab først skal udløbe. 

Der ses på opg. der. 

4.5 Annika bærbar PC, Philip. 

Laves asap 

 

5. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer 
 

6. Vision og strategi. 
6.1 Det tid til vi ser på dette. 

Næste møde d. 13/9-22 afsættes for opstart af dette. Bestyrelsesmedlemmer skal give det 

deres tanker så der er noget at arbejde med til møde. 

 

 

 

7. Div. Punkter/evt. 
7.1 Evaluering sommerfest. 



Sommer fest gik super godt, der var lidt punkter der kunne gøres bedre, huskes som punkt til 

en evt. ny sommerfest. 

 

7.2 Lås(kan somme tider ikke låses op af Peter) og lys køleskab. 

Lys installeret(LED), vedr. lås laves kopi af Annikas nøgle da hendes virker fint. 

7.3 Motionscykler, slidte skal fornys inden så længe. 

Niels ser på dette og for tilbud hjem. 

7.4 Løbebånd alle 3, eftersyn pga støj fra disse. 

Løbebånd blev gennemgået af Pedan, og de var rimelig støvet til. Dette blev fjernet. 

Trappebånd, løbebånd og div andre maskiner skal have serivce 1/7-23 for at sikre 

funktionalitet. 

 

 

8. Kommende Deadlines: 
8.1 NA 

 

9. Næste møder & arrangementer 

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

Næste møde 1: 3/9-22 kl. 17.00, hos Lene. 

Næste møde 2:  25/10-22 kl. 17.00, hos Philip og Pernille. 

 

 

 

 

Vagtplan  
 

 Vagt skema ny efter d. 1/5-22  

  Annika Aske Mikkel Magnus Mia 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 XXX   15.00-18.00        

Lørdag             

Søndag   11.00-14.00         

       

  
 

  



Udestående opgaver 
 

Opgave Ansvarlig Deadline 

 
CENTERET   

Vinduer mod byskolevej – Skal skiftes 2(3) stk 
tophængt 

Rene Q3-2022 

Udhæng foran indgang  Peter E & Rene 2023 

Udendørs lys ved indgangen / hele byskolevej siden 
1 stk lampe mangler 

  
2023 

   
Tætningsbånd i gammel indgangsdør Philip Q3-2022 

Spartle huller i væg ved gammel reception Arbejdsdag Q3-Q4-2022 
Maling af vægge ved gammel reception Arbejdsdag Q3-Q4-2022 

Flytte AED skilt (pas på væggen) Arbejdsdag Q3-Q4-2022 
SMEDIEN   

Galv på smedien  
Rene & Peter E har planerne for projektet) 

Materialer er købt. 
 

Rene 
Peter Eriksen  

+arbejdshold 

2023 

   

Fugebånd i siderne ved port , først skal der males. Rene, Kevin Q4-2022 

Inddækning af gulv ved port (Der laves 1 meter plader, 
der bukkes og monteres med silikone, så der ikke 
kommer fugt ned på det støbte gulv, som så ikke 
frostspringer. 

Arbejdsdag 
Rene & Philip 

 
Q3-Q4-2022 

Liste ved loft/spær (Tjekkes) Arbejdsdag Q3-Q4-2022 
Spotify / tablet til musik, tablet fra spinning bruges. Arbejdsdag Q3-Q4-2022 

   
HT justeres af eksternt firma. 
Evt. find en der har forstand på dette.... 

 2023 

Rackpulls kasser skruerne spændes efter(evt. nye 
længere skruer monteres) 

Arbejdsdag Q3-Q4-2022 

 

 
 

Lounge / omklædning / køkken   
Der skal monteres en lille radiator på damernes toilet, 
samt i lounge 

Rene, Peter, Skov 2022 

   
De sidste lister i lounge ved køkken, skal monteres ??? Arbejdsdag Q3-Q4-2022 

   

Der indkøbes 2 lamper, magen til de nuværende i 
loftet, som skal monteres ved kaffeautomaten og lager 

døren 

Peter indkøber 
Arbejdsdag 

Q3-Q4-2022 

   
   
   

   



 
SPIN SAL   

Silikone fuge langs gulv og væg (tjekkes op)  2022 

   

 
Receptionen   

Pudse vægene op og male dem Arbejdsdag Q3-Q4-2022 

   

Nedtag sikrings gruppe ved vindue 
(skal nedtages samtidig med renovering af gammel 
sikringsgruppe i teknikskab) 

  

Skilte med billede og navn af ansatte i klikrammer 
bagved receptionen, men oppe ved loftet. 
Ændres til opslag på infoskærm... 

Philip Q4-2022 

 
 


