
Referat fra bestyrelsesmøde den 12/01-2013 i Horsens 

Mødt var; Helge Laursen, Klaus Brostrøm, Peter B. Larsen, Jan Vestergaard og Tina Østergaard (referent) 

 

1. Økonomi: Peter har arbejdet hårdt med at få rettet regnskabet, så det giver et mere retvisende billede af 

foreningen. Det har ikke været muligt helt at få lavet de rettelser som det kunne ønskes, men dette vil blive 

muligt fremadrettet. Regnskabet for de første 3 kvartaler blev udleveret til gennemlæsning.  

De penge vi har haft i obligationer skal geninvesteres, Peter vil indhente forskellige tilbud fra vores rådgiver 

i banken.  

Jan fremlagde det budget fra Mastersudvalget, og dette blev diskuteret. Der var enighed om at vente med 

endelig godkendelse til det endelige budget skal laves.  

2. Klubtræneruddannelse; Helge oplyste at flere klubber i forbindelse med klubbesøg havde ytret ønske om 

en uddannelse som klubtræner.  Tina og Jan vil undersøge hvordan mulighederne er for at lave en 

klubtræneruddannelse til styrkeløft 

3. Forslag til Repræsentantskabsmødet; Der var nogle få ting som der skal laves ændringsforslag til. Disse 

blev diskuteret og sendes ud til klubberne senest en uge før repræsentantskabet i henhold til vedtægterne.  

4. Klubbesøg; De fleste klubbesøg er blevet klaret og bestyrelsen har fået en del gode ideer og input til det 

fortsatte arbejde.  Dog vil vi gerne opfordre til at man altid har opdateret kontaktoplysningerne på 

hjemmesiden. Der er brugt en del tid på at få kontakt til nogle klubber.  

5. Kandidat til bestyrelsen; Der mangler en kandidat i bestyrelsen. Helst fra Sjælland for at sikre der også er 

en repræsentant derfra. Klaus lover at tage en snak med en mulig kandidat.  

6. Eventuelt;  

Peter efterlyser at al post internt sendes via mail og at det kun fremsendes EN gang. Bestyrelsen er helt 

enig og vil bestræbe sig på at al post sendes elektronisk.  

Nyhedsbreve; der var på sidste møde snak om at udgive et nyhedsbrev. Den endelige igangsætning med 

dette afventer den nye bestyrelse.  

Der efterlyses en standarddagsorden til bestyrelsesmøderne. Klaus oplyser at denne er lavet, men dog ikke 

har været brugt denne gang, pga. manglende sekretær.  

 

NÆSTE MØDE; 10. marts 2013 kl. 11.00 i Aalborg  

 


