
Referat af bestyrelsesmøde i Elefanten, mandag d. 7.10.2013 

Tilstede; Tage, Kim, Jan, Niels, Gabriel, Ole R, Monica og Ole Molbo 

1. Velkommen til Ole, vores nye maskinmester og Gabriel vores nye suppleant. 

2. Dato for generalforsamling fastsættes til mandag d. 3. marts 2014, kl. 19 på Nyborg Strand 

Forslag til foredragsemner; træn rigtigt, spis rigtigt, overtræning/træningsafhængighed.        

Beslutning om at vælge Mia Lichtensteins foredrag om træningsafhængighed. Ole M tager kontakt. 

Vi kommer med et par bud på, hvordan vi ønsker foredraget tilpasset vores målgruppe. 

Der undersøges alternativ forplejning til generalforsamling, forslag: suppe. (Tage undersøger). 

3. Siden sidst; Tage og Ole M har været til møde i Industriens Hus, om folkeoplysninger og foreninger. 

Temaet var en udviklingspulje der kunne søges. Problematikken omkring vores husleje ifht. 

folkeoplysning blev nævnt.  

4. Tage har undersøgt muligheden for at tilkøbe svømmekort for vores medlemmer. John har endnu 

ikke fastsat prisen for kortet, og umiddelbart mener John at det skaber lidt problemer med 

billetsystemet. Tage tager det op igen til nytår. Pt. er der disharmoni omkring vores aftale om 

svømning til ½ pris i forbindelse med træning og den faktiske pris, der er 30 kr. Ole M tager en snak 

med John. 

5. Vi har fået nye og udvidede muligheder for spinning, der hænger et opslag i centret. Det halter 

stadig lidt med informationen ved skranken. (Den tager Tage).  

6. Der er problemer med musikanlægget og vores fladskærm, Gabriel kigger på musikken og der 

findes en løsning på fladskærmen da reparationen er for dyr. 

7. Som opfølgning på det store timeforbrug på vedligeholdelse af maskiner, kigger Ole R efter en 

assistent. 

8. Utilfredshed med vores nuværende personvægt. Vi vælger en anden, når vi flytter. 

9. Kim undersøger muligheden for at oprette støtteforening i forbindelse med køb af maskiner næste 

gang. Herved har vi mulighed for at kunne købe maskiner momsfrit. 

10. Gennemgang af økonomi - Tage. (Vedhæftet).  

11. Der males på skillevæggen og der sættes plexiglas op bag ved kettlebells, så væggen ikke bliver 

svinet. Tage indhenter tilbud og Ole R sørger for plexiglas. 

12. Der bliver julemorgenkaffe i centret som sædvanligt. Julefrokosten for instruktører og bestyrelse, 

fastsættes til lørdag d. 18. Januar 2014 

13. Muligheden for at afholde seniorkursus i Nyborg undersøges. (Kim googler) og vi andre kigger lidt 

efter instruktører der kan afholde kurset. 

14. Kim retter i instruktørlisten i centret. 

 

 


