
 

HorsHorsens Styrkeløft Klub 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.10.11.2020  

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. 

HSK overføres i CFR. Denne opgave overtog Eva. Der blev gennemgået, hvilke oplysninger der skal 

opgives i CFR og til kommunen. Disse oplysninger vil blive registreret i midten af januar 2021 efter 

at regnskabet er godkendt. Det er en opgave Eva og Jørgen vil tage sig af.  

Eva har skrevet alle medlemsoplysninger fra den tidligere bestyrelses fysiske mappe ind den nye 

påbegyndte elektroniske medlemsliste. Michael og Jørgen er kommet langt med den nye 

medlemsliste. Den skal færdiggøres inden jul. 

CVR oplysninger er næsten blevet ændret. 
 
Skabe og nøgler. Michael og Eva vil blive tjekke op på skabe fredag d. 13. november 2020. 
 

Der mangler et link så besøgende på hjemmesiden kan se referater fra møder på HSK´s 

hjemmeside. Michael vil spørger Simon om, hvordan vi gør det. 

Nøglebrikoplysninger i forhold til Licensløftere. Micheal henter nøglebrikoplysningerne fysisk fra 1. 

januar 2021, indtil der er fundet en lettere måde. Michael filtrerer licensløftere i medlemslisten.  

Vi er i gang med at indhenter nødvendige oplysninger om medlemmer og udarbejdelse af et Excel 

ark. Dette arbejde forsætter, hvor alle i bestyrelsen bidrager. 

Der arbejdes på, at der kan betales med mobilePay. 

Vi har tre kontoer, der vil bliver brugt til medlemmer, stævner og drift. 

Autogenerede e-mail i forbindelse med betalinger. Når medlemslisten er afsluttet, kan vi se på 

denne opgave.  

Salg af udvalgte maskiner i motionslokalet er allerede i gang. Dette er for at give plads til 

prowleren. Det er en opgave, Michael forsætter med. 

Arbejdsweekenden er blevet flyttet til d. 28- 29. november. Michael og Nicholaj er tovholdere og 

vil udarbejder en arbejdsliste samt gøre opmærksom på den i god tid. Eva sørger for at de rette 

sorte måtter vil være der.    



 

HorsHorsens Styrkeløft Klub 
 

Referater En indledning til den fysiske mappe i klubben, der understreger, at referaterne muligvis 

ikke er fyldestgørende, og de officielle referater ligger elektronisk vil blive skrevet og sat i af Kim. 

Julestævne Jørgen er tovholder. Der vil blive tjekket op på, om vores stævneudstyr stadig er intakt 

af Jørgen og Michael. Hvis der mangler noget, vil Jørgen indkøbe det nødvendige. Eva vil 

undersøge om HSK har forpligtet sig til at tage alle divisionsturneringerne, eller det blot er årets 

første. 

Divisionsturneringen i januar er Eva tovholder på. Der er blevet booket lokale i karate 2 og hun er 

ved at undersøge, hvordan gulvet bedst beskyttes, samt hvor vi får stole og tæpper fra. Alt efter 

hvordan julestævnet fungerer, vil der blive lavet justeringer. Jørgen er blevet sat på opgaven med 

at købe manglende udstyr til afholdelse af stævne.    

DM d. 5. - 7. marts. Er hele bestyrelsen tovholder på. Eva vil stå for at booke lokale og Eva og 

Jørgen vil kontakte Hennings Thorsen i forhold til at lære at bruge stævneprogrammet samt 

undersøger hvor mange klubT-shirt vi har.    

Sko reol. Da det snart bliver rigtigt dårligt vejr, vil Eva og Jørgen købe skostativer til HSK.   

 

2. Årsplanlægning  

Da dette er et større punkt, sætter vi en hel dag af årsplanlægning. Det bliver d.12. december kl. 

14.00 på Lupinvej 97, 8700 Horsens. 

 

3. Sport Horsens 

Kim melder HSK ind i sport Horsens. 

 

4. Revision og regnskab. Kim vælger en revisor.  

 

5. Indkøb af udstyr til stævner. Jørgen få frie hænder køb af nødvendigt udstyr, der mangler for at 

vi kan afholde stævner.  

6. Evt. ny dato for næste bestyrelsesmøde 24.11.2020 i mødelokale kl.17.00.  

 

 

   

 


