Referat fra møde i motionsudvalget den 9. januar 2022
Deltagere: Daniel Zakhari, Hjalte Gerløv Christensen, Laila Kiss,
Vinie Hansen
Afbud: Dan Pedersen, Taimur Zaman
Dagsordenen:
1. Referent: Vinie Hansen
2. Brugerregler og kommissorie:
- Kommissorie: Vi sletter flg. ” Indstille størrelsen af
depositum for nøgle til afdelingsbestyrelse/beboermøde”,
da der ikke længere opkræves depositum
- Brugerregler: Vi tilføjer , at der ikke må indtages mad i
motionsrummet, så der kommer til at stå: ” Det er forbudt
at ryge og indtage mad og alkohol i motionsrummet og på
toilettet.”
Laila og Vinie tager ændringerne med til godkendelse på næste
afdelingsbestyrelsesmøde den 11. januar.
3. Hvordan går det med brugen af motionsrummet? Det går
godt: ”Intet nyt er godt nyt.”
4. Hvor mange brugere er der ca. ? Der er ca. 5-10 brugere.
Vinie spørger ejendomsmester Danny Stilling, hvor mange,
der har fået åbnet nøglen til motionsrummet.
5. Er der bekymringer ift. Corona? Nej ikke pt. Der er ikke
behov for restriktioner med Coronapas. Der skal være sprit,
så der kan tørres af efter brug. Laila undersøger, hvad det er
for en sprit ift. at finde en sprit, der ikke ødelægger
overfladerne.

6. Budget 2022: Der er afsat kr. 10.000 i det kommende år. Hvis
der skal købes større maskiner mm., skal udvalget lave en
ansøgning til beboermødet.
Pt. er der ønsker om flg.:
- Sjippetove
- Plakater med øvelser
- Nye ure, måske mangler de bare at få skiftet batterier
- Evt. måtter til træning
- Bænk?
- Kabelmaskine
Det undersøges nærmere, hvad de forskellige ting koster og
informeres på Messenger, så alle er orienteret. Det er
ejendomskontoret, som indkøber. Der kan laves aftale om, at
en fra udvalget køber ind og lægger ud og får pengene
refunderet med fremvisning af regning/bon.
Vinie spørger Danny, om der er et bestemt sted, som der skal
handles.
7. Opslag på FB og svar: Der har været opslag på FB med ønske
om endnu et løbebånd. Det mener udvalget ikke, der er
økonomi til. Desuden har der været skrevet, at
crosstraineren er i stykker. Daniel tjekker og melder evt. ind
til ejendomskontoret, hvis der er behov for reparation. Hjalte
er hovedansvarlig for at svare på FB-opslag. Evt. efter at have
rådført sig med udvalget på Messenger.
8. Udlån af tennisnettet: Vi venter til efter helhedsplanen, da
boldbanen skal bruges til byggeplads.
9. Næste møde: Søndag den 6. marts kl. 11. Vi mødes i
motionsrummet.
10. Eventuelt:
- Laila opretter en gruppe på Messenger

- Vi vendte behovet for særligt træningstidspunk for ældre,
som tidligere har været oppe på beboermødet.
Vurderingen er, at det er der ikke behov for.
- Vi vendte behovet for en særlig intro-time for
nybegyndere. Her er vurderingen ligeledes, at det er der
ikke behov for. Nye er altid velkomne til at henvende sig til
en fra udvalget, som gerne laver en introduktion til brugen
af maskiner.
- Endelig vendte vi, om der er behov for at omrokere på
maskiner mm. for at skaffe bedre plads. Det ser vi
nærmere på, når vi mødes i motionsrummet næste gang.

