
 

HorsHorsens Styrkeløft Klub 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.08.12.2020 kl.17.00  

Afholdes: Kampsportscenters mødelokale, Langmarksvej 53, 8700 Horsens. 

Deltagere: Eva Buxbom, Kim Josefsen, Michael Herrmann og Jørgen Rasmussen.  

Referent: Eva Buxbom. 

   

1. Opfølgning på sidste mødes beslutninger. 

  

Linkplacering på HSK’s hjemmeside, så besøgende kan læse referater fra møder, er valgt og 

installeret. Dog vil bestyrelsen se på om en ydereligere opdeling er nødvendig. 

Nøglebrikoplysninger Eva er blevet nøglebrikansvarlig, da hun har tid i dagtimerne til at tage de 

nødvendige fysiske møder med vores kontaktperson angående nøglebrikker i Forum Horsens. 

Efter det første møde er der blevet udviklet en standardprocedure for bestyrelsen for, hvordan 

medlemmer modtager nøglebrikker og nøglebrikker, der ikke længere er i brug, bliver lukket. Der 

betales stadig for nøglebrikker ved billetsalget ved svømmehallen, og det er også her, 

depositummet gives tilbage ved aflevering af lukkede nøglebrikker.   

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

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

Salg af alle udvalgte maskiner i motionslokalet er sket, hvilket giver plads til prowleren. 

Udstyr til afholdelse af stævner I forbindelse med fremtidige stævner er der indkøbt: ER 

konkurrencerack, skiveholdere, dødløftgiraf, bindoprullerstation samt plateau, hvilket forventes 

leveret i december måned. Derudover er der indkøbt diverse HDMI kabler, splitter, tablet og 

anlæg. Der mangler stadig nogle småting, før vi er klar til DM fx bagtæppe og lyd-og lysanlæg. Det 

næste stævne bliver DM i styrkeløft d. 6.-7. marts, da den første runde af divisionsturneringen er 

udskud til d. 20. mart 2021.  

Skoreoler er blevet indkøbt, samlet og stillet inden for døren i motionsrummet. Det er vigtigt, at 

alle medlemmer tager udesko af uden for døren, så alt vintersjappet ikke bliver slæbt ind i 

klubbens lokaler. 

Julestævne blev afholdt d. 5. december med hele otte løftere i aktion. Vi fik afprøvet HSK’s 

stævnesetup, og ved hvad der skal forbedres inden DM.  

En stor tak til alle der hjalp til, så vi fik et supergodt stævne afviklet samt en tak til Erik Rasmussen 

der havde sponsoreret gaver til de tre bedste løftere. Stævnet gav de nye løftere en ide om, hvad 

det kræver at deltage i et stævne samt blod på tanden til at stille op til et ”rigtig” stævne.    
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Årsplanlægning for 2021. For at bestyrelsen kan komme så godt og velforberedte ind i det nye år, 

vil de mødes mellem jul og nytår og gennemgå det kommende år.  

Sport Horsens Vi mangler at udfylde de sidste formulere, før dette er helt på plads. Dette vil 

bestyrelsen tage fat på i det nye år. 

Revision og regnskab Kim har fået ekstra meget arbejde og har derfor ønsket at trække sig som 

kasserer. Der bliver en glidende overgang, hvor bestyrelsen og den nye kasserer stille og roligt får 

ordnet de nødvendige foranstaltninger. Vi vil i den forbindelse vælge en ekstern og intern revisor 

samt i det nye år får overdraget de nødvendige oplysninger til revisoren. 

HSK stiller med to hold til divisionsturneringen, et klassisk og et udstyrshold. Der vil komme 

tilmeldingssedler op i klubben, hvor man kan melde sig på. Spørg endelig bestyrelsen om, hvad der 

kræves og hvordan det foregår, hvis I er interesseret i at deltage.  

Klub T-shirt på lager. Alle løftere og hjælpere får T-shirts efter behov. Eva har modtaget info om 

klub T-shirts i forhold til, forhandler, logo og tryk.   

 

Airhouse Efter HSK sidste flytning, var der en del af HSK’s ting, der blev opbevaret i Airhouse. I 
forbindelse med julestævnet, har vi fået de sidste ting på plads eller i depot. Derved er vi endelig 
kommet helt til rette i Kampsportscenteret. Derfor har vi ikke længere noget samarbejde med 
Airhouse og Jan Nielsen.   
 

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. 

 
2. Økonomi 

Vi har ansøgt DSF om kompensation og fået tilsagn på begge vores ansøgninger 

3. Evt. ny dato for bestyrelsesmøde og årsplanlægning 27-12-2020 kl.10.00 på Lupinvej. 

 


