
 

Dagsorden – Bestyrelsesmøde Motionsklubben Elefanten    
 

Dato:      26. oktober 2021 – Idrætscentret – lokale ved Kelds kontor   

Foreningens navn: Motionsklubben Elefanten      

Mødedeltagere: Formand Dan Hansen, Næstformand Kim H. Nielsen   

Kasser: Lis Rasmussen, Medl. Jannick Rasmussen  

Afbud - medl. Tenna Lauritsen 

                                                          
Unge instruktører  

Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at der løbende sker en tilføjelses af nye og yngre 

instruktører så foreningen også i fremtiden kan føres videre af frivillige med friske kræfter. 

Bestyrelsen vil se efter hvilke unge medlemmer som kunne være interesseret i at blive 

instruktører. Alle instruktører skal som minimum være 18 år. Vi kigger efter både piger og drenge. 

 

Frugtordning i december - i lyset af Corona og influenza-situationen  

Det aftales, at frugtordning håndteres gennem caféen. Indtil videre i december 2021 og januar 

2022. Pære, æble og banan. Armbåndet giver et stk. gratis frugt pr. dag. 

 

Arrangement for instruktører 

Bestyrelsen arbejder på at lave et socialt arrangement for Elefantens instruktører, hvor de bl.a. 

skal lære mere om skadesforebyggelse. 

 

Generalforsamling 2021 booket til 7. marts 2022 Nyborg strand 

Aftenens underholdning bliver Chris Macdonald med hans nye foredrag.  

Generalforsamlingen i 2023 er også booket til første mandag i marts på Nyborg strand.  

 

Økonomi  

Kassere Lis gennemgik kort foreningens økonomiske status som er meget stabil. 

 

SOME – Sociale medier 



 

Foreningens SOME ansvarlige Maria Arndal havde sendt ide om at vi løbende præsenterer 

”månedens instruktør” og opslag omkring at man også kunne bestille en genopfrisknings time hos 

foreningens instruktører hvis nuværende medlemmer havde glemt lidt omkring indstillinger af 

maskinerne eller blot manglede inspiration til deres træning. Forslaget blev vedtaget.  

 

Rengøring  

Bestyrelsen vender altid ”rengøring” da det er et vigtigt punkt for vores medlemmer at lokalet er 

rent. Nedenstående er en beskrivelse af hvad der bliver gjort rent i Elefanten.  

 

2 gange ugentlig rengøring (støvsugning og gulvvask + paneler 1 gang om ugen), mandag og 

torsdag fra 11-12. Afkalkning og rengøring af omklædningsrum i samme tidsrum. Nedlukning af 

omklædningsrum om onsdagen droppes. 

 

Teknisk Rengøring. Det foregår tirsdag og fredag (rengøring af maskiner). Fredag ekstra 

støvsugning, gulvvask og paneler. 

 

Evt. 

Socialt arrangement for medlemmerne i december måned  

Bestilt til fredag d. 17/12 fra 9-11. Lis lægger en seddel op, hvor medlemmerne kan skrive sig på. 

 

Vi er skiftet fra Alm. Brand til Tryg med henblik på at forsikre det hele inkl. Netbank. 

 

Bestyrelsen er opmærksomme på spidsbelastninger og vil løbende holde øje med det. 

 

Infoskærm skal opdateres så medlemmerne vænnes til at finde ny information der.  

 


