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Referat fra klubmøde og arbejdsdag d. 24. maj 2021 

 

Referent: Eva Buxbom 

Det var en produktiv dag, hvor arbejdsomme klubmedlemmer var medvirkende til, at vi nu har et 

godt og solidt underlag til afholdelse af konkurrencer i karate lokale 2. Jørn Juul, direktør for 

Forum Horsens, havde fået en fragtmand til at levere to kæmperuller på 17,5m. x 7 m. til 

parkeringspladsen udenfor Kampsportscenteret. Ved opfindsomhed, arbejdsomhed og godt 

samarbejde blev rullerne skåret til, rengjort og lagt på hylder i vores depot. Da der var taler om tre 

kæmperuller, var det nødvendigt at ommøblere depotet. Derudover blev der installeret en ny 

tablet, så vi er sikret, at vi kan høre fed musik under træning, og det bliver samtid et godt 

elektronisk hjælpemiddel til afholdelse af konkurrencer. Koden til tabletten er 1234, og det står 

også på den, så vær venlig at bruge den. 

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte medlemmer, som ydede en imponerende indsats og 

sikrede, at stemingen hele vejen igennem var god. Derudover blev bagbeklædning og lys afprøvet i 

forhold til afholdelse af stævner og med få korrektioner, er de punkter ved at være stævneklar. 

Efter at arbejdsopgaverne var løst, var det tid til klubmøde, og der var stort engagement fra de 

fremmødte. Først fremlagde bestyrelsen Søren Jochumsens forslag, om at han gerne vil være 

tovholder for en hel ny indretning af motionslokalet med helt nye maskiner for egen regning samt 

at han og Jørn Juul, så det som en mulighed, at vi aktiverer nøglebriksystemet ved døren indtil 

styrkeløft lokalet. Efter vi vendte forslagene med de fremmødte klubmedlemmer, var der 

enstemmig enighed om, at det var en rigtig god ide.  

Derved er der enighed om, at vi, bestyrelsen, arbejder videre på at få aktiveret nøglebriksystemet 

til døren til styrkeløftlokalet, samt at vi udvælger de mest nødvendige og vigtige maskiner i 

motionslokalet, som vil blive flyttet ind i styrkeløftlokalet.  

Herefter gik vi ud i motionslokalet og valgte de maskiner vi ville sælge og de maskiner, vi vil 

beholde, med udgangspunkt i den plads, der er til rådighed i styrkeløft lokalet. De maskiner, der er 

mærket med rød tape, er dem vi vil sælge. I forhold til nyindkøb af maskiner og vægte er vi 

afventende, da vi først skal have indrettet styrkeløftlokalet med udvalgte maskiner og vægte fra 

motionslokalet.  

Vi giver Søren Jochumsen og Jørn Juul besked om vores beslutning på det næstkommende 

samarbejdsmøde, så Søren Jochumsen kan komme videre med indretning af motionslokalet.  

Det betyder, at vi kommer til at have nogle arbejdsdage, hvor styrkeløftlokalet bliver indrettet 

optimalt i forhold til de maskiner og vægte, vi har valgt at trække ind i lokalet. Bestyrelsen vil i god 

tid annoncere dette.  
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Den nye indretning ser vi og de fremmødte medlemmer som en mulighed for at skabe klubmiljø, 

hvor vi fokusere på, at vi er en styrkeløft klub. Det vil give mere ro til medlemmer af styrkeløft 

klubben om at være en klub og styrke fælleskabet. 


