
Klubrådsmøde Referat

Dato: 19. april 2022
Tid: 14.00 - 15.30
Sted: Hos Ole

Deltagere:
Birthe Lundsgaard
Birgit Straasø
Laila Skoubye
Ole Jørgensen

Agenda:
1. Godkendelse af seneste referat (24. januar 2022).
2. Vejlesoeparken.dk/vspholte.dk opdateret ?
3. Ønsker om etablering/nedlæggelse af hobbyklubber, herunder godkendelse af

klubregler og ordensregler.
4. Ideliste - se bilag xx nedenfor
5. Emner vedrørende drift og anvendelse af hobbyrummene

a. Rygning forbudt skilte - Jan Breaum ?
b. Håndvask/toilet ved opgang 29 - Birthe taler med Carsten Riddersholm/Jan

Breaum ?
c. Forbedringsønsker - se bilag xx nedenfor.

6. Åbent Hus arrangement (igen ?)
7. Eventuelt
8. Fastlæggelse af næste møde (dato, tid, sted og eventuelt input til dagsorden)

Referat:

ad 1
Referatet blev godkendt.

ad 2
Vejlesoeparken.dk/vspholte.dk er under omforandring, men endnu ikke klar. Vi afventer.

ad 3
Ingen nye ønsker om oprettelse og heller ikke nedlæggelse af klubber.

Laila Skoubye havde et ønske om dels at afvise gæster i motionsklubben/-rummet dels at
fastholde minimumsaldersgrænsen på 15 år. Der har været en del diskussion med
medlemmer, der vil have flere gæster med, medlemmer, der vil sende mindreårige (yngre
end 15 år) i motionsrummet på egen hånd og medlemmer, der konsekvent vil tage
ægtefællen med som gæst.

Aldersgrænsen er vedtaget for at beskytte de mindreårige mod skader - både skader på
egen krop og skader forvoldt ved brug af maskinerne. Gæsteordningen er vedtaget for
lejlighedsvist at give mulighed for at have en gæst med, men er f.eks. ikke en
ægtefællerabatordning.



Det blev aftalt at skrive alders- og gæstebestemmelserne ud af de generelle klubregler og
lade disse spørgsmål afgøre af klubformanden. Ole Jørgensen sørger for ændringen af de
generelle regler, og Laila Skoubye sørger for ændring af reglerne for motionsklubben.

ad 4
Der var ikke fremkommet nye ønsker siden seneste KR-møde.

Vi er fortsat enige om at afvente eventuelle yderligere interesserede i en kunstmalingklub,
ligesom der var enighed om at henvise brætspil til selskabslokalerne.

ad 5
Emner vedrørende drift og anvendelse af hobbyrummene/Forbedringsønsker Hobbyrum

Listen blev gennemgået og ajourføres i overensstemmelse hermed, ligesom
Ejendomsinspektørens kommentarer til listen med Forbedringsønsker tilføjes.

Vi var enige om at forsøge at fremme opvarmningen af de enkelte hobbyrum af 2
tungtvejende årsager. For det første bliver der - også i f.eks. motionsrummet - koldt og
fugtigt/klamt , når udetemperaturen om vinteren er lav. For det andet er der tegn på
skimmelsvamp i motionsrummet (refereret af Laila Skoubye).

Specielt skimmelsvamp kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

Vi anbefaler derfor kraftigt, at der opsættes radiatorer som beskrevet af Jan Breaum -
snarest muligt.

Vi var også enige om, at gener fra rumklang i givet fald må håndteres af de enkelte klubber,
således som det er gjort tidligere.

Endelig var vi enige om at tilføje et forbedringsønske i form af opsætning af en vask med
koldt vand (eller både koldt og varmt vand), så vasken bliver tilgængelig for alle hobbyrum
(blandt andet så der kan tappes koldt vand til kaffebrygning).

ad 6
Klubrådet overlader eventuelle yderligere “Åbent Hus” arrangementer til de respektive
klubber.

ad 7
Under “Eventuelt” nævnte Birgit Straasø, at Petanquebanen forventes klargjort primo maj.

ad 8
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 30/8-22 kl. 14.00 hos undertegnede.

På Klubrådets vegne

Ole Jørgensen
20 april 2022


