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Deltagere Jytte Zaar, John Sørensen, Ole Larsen, Hanne Berthelsen 

på Teams 

Afbud Kate Nielsen Nicolaj Rieber, Jutta Hørlyck 

Mødeleder 

Referent 

Hanne Berthelsen 

 

       Referat fra sidste møde  

      Godkendt. Hænges op af lejlighed og lægges på hjemmeside v. Ole. 
 

 

 Nyt fra motionen: Der er kommet nyt løbebånd som nu står fint og samlet. Der er også 

 kommet diverse træningsredskaber og måtter takket være de lokale legater. 

Vi er stadig i gang med en løsning på  vægdekoration i spinningslokalet. 

Alice Krogh stopper som instruktør hver anden fredag. 

Vi diskuterede en løsning for instruktørbeklædning til instruktørerne i motionen. Vi  

overvejer løsninger og tager punktet på næste møde 

Der har været 1 års gennemgang af ventilationen i motionen og fejl og mangler bliver  

rettet. 

 

Nyt på IT og inventar til huset: 

Vi får nyt AV udstyr til Kedelhuset, VIP bliver klædt på til et mødelokale, med kamera og  

mikrofon. 

M2 får skærm takket være de lokale legater. 

Vi får varme på terrassen og udskiftet de 30 år gamle gardiner i caféen. 

Ole arbejder med at forny hjemmesiden og gå fra det gamle Jomla til Wordpress, som har 

 et mere moderne snit. 

Carl-Henrik og Ole har arbejdet meget med tilgængelighed, hvor alt vi kan rette er blevet  

det. 

Der er kommet 2 nye med i redaktionen: Knud Berggreen på facebook og Gunnar Wermus  

som medredaktør på Væveren. 

 

Væveren deadline 31.1. Brugerrådet informerer.  

John skriver om motionen og Ole skriver om AV udstyr.  

Hanne skriver BR informerer og om det kommende årsmøde, dog uden dato, men så har  

det været annonceret i Væveren, som vi jo skal ifølge vedtægterne, der søges også efter  

flere kandidater. 
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Aktiviteter og arrangementer 

Arrangementer er udsat til senere på foråret, se nedenstående kalender. 

Rejseklubben afventer og ser situationen an. 

Væveren kommer på gaden 1.3. Facebookgruppen er kommet godt fra start. 

Lydavisen er i gang og Ole sørger for CD og kuverter. 

 

Meddelelser fra Hanne,  

Lukningen af huset er foreløbigt forlænget til 7.2. Vi kan godt benytte stilheden til at  

montere forskelligt udstyr m.m. så det er klart når vi forhåbentligt snart kan åbne dørene  

igen. 

Hjemmeplejen benytter lokaler til møder, mens huset er lukket, så de kan holde afstand til  

hinanden. Ligeså med p-pladsen foran huset. 

 

Punkter til næste møde, 

Næste møde 4.2. kl. 10-11 på Teams   

Skal vi lægge plads til pakkeskabe?  

Tøj til instruktører. Vi skal overveje: 

Om vi skal? Det giver jo god mening at man kan se hvem der er instruktør 

Hvis vi skal, hvordan vi skal? 

Til hvilke instruktører? 

Skal der være egenbetaling? Hvem betaler en evt. difference 

Giver det anledning til utilfredshed, hvis kun nogle hold får…? 
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Opdateres løbende på wiedergaarden.dk 

 


