
 

HorsHorsens Styrkeløft Klub 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.24.11.2020  

Afholdt: Kampsportscenters mødelokale, Langmarksvej 53, 8700 Horsens. 

Deltagere: Eva Buxbom, Michael Herrmann og Jørgen Rasmussen.  

Referent: Eva Buxbom. 

   

1. Opfølgning på sidste mødes beslutninger.  

 
Skabe og nøgler. Michael og Eva har tjekket op på skabe. Der er flere frie skabe, hvis der er 
medlemmer der er interesseret. 
 

Linkets placering på HSK’s hjemmeside, så besøgende kan læse referater fra møder, er valgt. 

Michael beder Simon om at installere det 

Nøglebrikoplysninger i forhold til Licensløftere. Tanja og Eva bliver nøglebrikansvarlige. Michael og 

Kim søger for, at dette bliver informeret til Dorte og Jørn Juul. 

Der arbejdes forsat på, at der kan betales med MobilePay. 

Autogenerede e-mail i forbindelse med betalinger arbejdes der forsat på. 

Salg af udvalgte maskiner i motionslokalet er allerede godt i gang. Det forventes, at de sidste 

maskiner vil blive solgt inden for nærmeste fremtid. Dette er for at give plads til prowleren. 

Arbejdsweekenden er blevet afholdt og flere opgaver er blevet løst. Der er blevet bygget et 

plateau i motionsrummet, så alle rackene kan bruges. Endvidere er der blevet bygget et plateau i 

styrkeløftrummet, ryddet op i depotrummet og tjekket stævneudstyr. Der mangler at blive indkøbt 

nogle HDMI kabler og splitter for at kunne afholde julestævnet, en opgave Michael påtager sig.    

I forhold til afholdelse af stævner har Jørgen indhentet et godt tilbud hos Erik Rasmussen i forhold 

til rack og plateau. Dette vil ankomme før divisionsturneringen i januar. Derudover har Jørgen 

bestilt flere andre vigtige remedier til stævneafvikling. Vi mangler få ting, før vi er klar til 

afholdelse af vores eget julestævne i styrkeløftrummet og den første divisionsturnering i Karate 2 

lokalet, men alt i alt er vi godt med. Det er vigtigt, at HSK har stævneudstyr i orden, da vi står for 

afholdelse af de fire divisionsturneringer samt DM i det nye år.  

DM d. 5. - 7. marts. Hele bestyrelsen er tovholder på DM. Efter afholdelse af julestævnet og 

divisionsturneringen vil de sidst justeringer blive rettet til. Eva vil stå forsat stå for booking af 

lokale, og hun vil kontakte Janni i forhold til styrelse af stævneprogrammet. 
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Skoreoler er blevet indkøbt og mangler blot at blive samlet. Når de sidste maskiner er blevet solgt, 

bliver skoreolerne stille op.   

Årsplanlægning Da dette er et større punkt, sætter vi en hel dag af årsplanlægning.  

 

Sport Horsens Kim arbejder forsat på at melde HSK ind i sport Horsens. 

 

Revision og regnskab. Kim arbejder forsat på at vælge en revisor.  

 

2.  Skal HSK stille med hold til divisionsturneringer, og hvad vil målsætningen være? 

HSK vil stille to hold til divisionsturneringen et klassisk og et udstyrshold. Da HSK selv står for 

afholdelse af alle divisionsturneringerne, vil afholdelse turneringerne altid komme før deltagelse. 

Målsætningen for det klassiske hold er, at nye løftere skal prøve kræfter med det at deltage i en 

turnering. Målsætningen for udstyrsholdet er, at stille det bedste hold omstændighederne tillader.   

 

3. Fysisk postkasse ved klubben                                                                                                                

Dette er et punkt, der vil blive taget op til næste husmøde. 

 
4. Klub T-shirts 

 

Vi klub T-shirt på lager. Alle løftere og hjælper får T-shirt efter behov. Eva vil kontakte Nanna i 

forhold til logo og tryk, når der en gang skal trykkes flere.   

 
5. Papirer fundet i aflukkede skab i depot med licensaftaler. 
 Jørgen sætter dem i mappen og taster dem ind i medlemslisten. 

 

6. Ny pulje på 10 mio. kr. til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne 

Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10 mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af 
corona-pandemien. Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21 år i bl.a. idrætsforeninger. 
Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.  
Michael tager kontakt til Peter Andersen og får inspiration til udfærdigelse af ansøgning. 

 
7. Evt.  
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Ny dato for næste bestyrelsesmøde. 8. dec. Kl.17.00 i mødelokale 

Økonomi bliver fremover et fast punkt på dagsordenen.  

 

 

   

 

 


