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1. Indledning 

Thomas Aarup lægger ud og understreger, at da dette er en ekstraordinær generalforsamling, gennemgår 
vi kun de punkter der fremgår af dagsordenen: 

• 100.000 kr. til lydisolering af lokaler og at søge 2:1 puljen (kan først søges næste år).  

• Ny rampe fra dør til ny asfalt. Pris: 25.000 kr.  

• Asfalt på hele bagsiden. Pris: 87.600 kr. Ukrudtsbekæmpelse er en forudsætning for at kunne lægge 
asfalt. Pris: 8-10.000 kr.  

• Asfalt på ca. det halve af bagsiden. Pris: 66.800 kr. Hertil ukrudtsbekæmpelse. Pris: 4-6.000 kr.  

• Fliser på gang hen til lokale 40. Pris: 16.000 kr.  

• Vogne til gear. Pris: 2.500 kr. pr. stk. 

• Forslag fra den tidligere generalforsamling: Man kunne gemme beløbet som en buffer.  

• Forslag fra den tidligere generalforsamling: Noget af beløbet kunne bruges på reinvestering i bygningen 
mv. og resten kunne gemmes som en buffer.  

•Eventuelt  

 

Jesper Bøgild fortæller, at foreningen har ca. 191.000 kroner at bruge, som kommer fra Kansas City, som 
kompensation for nedlukningen.  

Dernæst bliver alle punkter på dagsordenen kort gennemgået og forklaret, hvorefter der debatteres og 
stemmes om dem: 

 

2. 100.000 kroner til lydisolering af lokaler og at søge 2:1 puljen (kan først søges næste år) 

Bestyrelsen er kommet med dette forslag og der forklares, at puljen indebærer, at hvis foreningen selv 
lægger 100.000 kroner, kan der søges 200.000 kroner af kommunen.  

Der debatteres om, hvor langt pengene rækker og hvorvidt det er realistisk at søge om sådan et højt beløb.  

Der foreslås, om man eventuelt kan hæve øvelokalemedlemmernes månedskontingent og dermed lave en 
”opsparing” der kan bruges til lydisolering af lokalerne. Hertil svarer Jesper Bøgild, at det er udfordrende, 
hvis der pludselig kommer endnu en corona-nedlukning. 

Der argumenteres for, at lydisolering kan være med til at gøre OØ mere attraktivt for nye medlemmer og 
generelt være et godt tiltag i forhold til markedsføring/branding af stedet.  
 



Der stemmes om at sætte 100.000 kroner af til lydisolering og at søge 2:1 puljen.  

Alle stemmer for, og dette er vedtaget.  

Thomas Aarup kommenterer, at der også er en ordinær generalforsamling mere, inden puljen skal søges, 
hvor det er muligt at fastslå det endelige beløb der reelt søges.  

 

3. Ny rampe fra dør til ny asfalt + asfalt på bagsiden + økonomisk buffer 

Der debatteres om, hvorvidt og hvorfor en ny rampe kunne være nødvendig. 

Der spørges, om man kan undersøge alternativer til at lave rampen, da enkelte synes, 25.000 kroner lyder 
dyrt. Der svares, at man altid er velkommen til selv at undersøge det, men til dette møde skal der ikke 
debatteres om priserne, men blot om pengene skal øremærkes eller ej. Hvis det så viser sig senere, at det 
kan gøres billigere, er det bare en bonus.  

Der debatteres herefter lidt om priser og hvor stor en del, det er nødvendigt at få asfalteret. Der 
argumenteres for, at der ikke er nogen grund til at asfaltere hele bagsiden, når porten bliver lukket.   

Der foreslås, at nogle af alle pengene skal gemmes som økonomisk buffer. Eksempelvis kunne man få lavet 
rampen og et stykke asfalt, sætte 50.000 kroner af til 2:1 puljen og så sætte 50.000 kroner i en buffer. 

Jesper Bøgild forklarer, at fra bestyrelsens side handler det overordnet om at agere økonomisk ansvarligt 
for at garantere foreningens overlevelse. Hvis vi bruger alle pengene og bliver nødt til at lukke ned igen 
grundet corona, kan vi risikere lige pludselig ikke at kunne betale el, vand, varme og husleje.  

Der er enighed om, at rampen og asfalt følges ad som punkter og der debatteres igen hvor stort et område 
der er nødvendigt at få asfalteret.  

På baggrund af tilbuddet om asfaltering og rampe som foreningen har fået, laves der en udregning på en ny 
rampe, et mindre stykke asfalt og ukrudtsbekæmpelse.  

Resultatet bliver, at det for ny rampe, et mindre stykke asfalt og ukrudtsbekæmpelse bliver omkring 60.000 
kroner, og der vil derfor stadig være penge til en økonomisk buffer.  

Der stemmes og der bliver ved stemmeflertal vedtaget, at øremærke 60.000 kroner til rampe, asfalt og 
ukrudtsbekæmpelse. 

 

4. Vogne til gear. Pris 2.500 kroner pr. styk 

Der debatteres om, hvorvidt der skal købes én vogn, og at en kan stå i mellemgangen ved automaterne.  

Der stemmes og vedtages, at der bliver købt én vogn til 2.500 kroner. 

 

5. Fliser på gang hen til lokale 40. Pris 16.000 kroner 

Der tales kort om flisegangen til lokale 40 og enstemmigt bliver det besluttet, at der ikke øremærkes penge 
til flisegangen, men at folk er velkomne til at finde alternative løsninger der kan præsenteres til næste 
generalforsamling. 

 



6. Eventuelt  

Thomas Aarup understreger, at der under punktet ”eventuelt” ikke kan tages nogen beslutninger før næste 
ordinære generalforsamling. 

 

Der foreslås et rygerum, når nu det er forbudt at ryge i øvelokalerne. Andre argumenterer for, at det ikke er 
nødvendigt eller hvorvidt et halvtag kunne være nok.  

Det konkluderes, at dette kan tages op til generalforsamlingen. 

 

Der foreslås at der skal en skraldespand om bagved til rampen, da folk smider deres skrald på jorden.  

Der nævnes, at det også ville være et godt tiltag i forhold til branding, hvis der ikke ligger skrald rundt 
omkring. Der påpeges, at der allerede står skraldespande ved porten, som folk ikke er gode til at bruge og 
hvis der kom en skraldespand om til rampen, er der nogen der skal sætte den om foran når den skal 
tømmes, da en skraldevogn ikke kan komme derom grundet asfalteringen.  

Der debatteres for og imod og konkluderes, at dette emne kan tages op til næste ordinære 
generalforsamling. 

 

7. Opsummering af aftenens beslutninger  

Jesper Bøgild opsummerer beslutningerne: 

Der er stemt fór: 

-At sætte 100.000 kroner af til lydisolering og 2:1 puljen – hvorvidt det kun er 50.000 kroner der så reelt 
bliver brugt, er en afvejning med kommunen og en endelig beslutning der tages på næste 
generalforsamling, inden puljen søges.  

-At sætte 60.000 kroner af til rampe, et mindre stykke asfalt og ukrudtsbekæmpelse 

-At købe én vogn til 2.500 kroner  

-At de resterende penge sættes til side som økonomisk buffer 

 

 


