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Referat  
Møde: d. 24.05.18 
Kl. 12.00 -14:30 
Sted: Fuglsangsø 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

    

Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 

Ansvarlig for mad/drikkevarer: 

Per Tordrup 

Lokalebooking: Bent Andersen 

Ordstyrer : Per Tordrup 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

 

Tilstedeværende: Tove, Per, Bent, Annette, Tina (gik kl.13.00), 
Hanne og Charlotte 

Fraværende: (ingen) 

 

 

 

 

Punkter på dagsorden                                                                                     
(Emne, indhold og beslutninger) 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referat af april-mødet og 
generalforsamlingen  

 
Referaterne ligger tilgængeligt på hjemmesiden. 

 
 

 

2. Arrangementer   

 
 
 

A. Fuglsangsø Stafetten  
B. Stafet for livet 
C. Personalearrangement 
D. Følg dit hjerte 

 
 
 

 

 
a. Planlægning Fuglsangsø Stafetten d. 12. 

juni: 
 
- Bent indkøber chokolader, kaffe, the, 

engangskrus, affaldsposer. 
- Lise afhenter start nr.  
- Annette henter suncaps. 
- Der er 4 pladser tilbage på Foreningen 

AKTIV holdet, hvem ønsker at deltage? 
- Der er bestilt 4 borde + stole med telte – 

Charlotte har betalt regningen og tilmeldt 
Foreningen AKTIV. 

- Annette og Bent mødes kl. 17.15 ved 
Fuglsangsø centret. 

- Bent mailer ud til ambassadørerne.  
 

b. Planlægning af Stafet For Livet indtil nu: 
 
- AKTIV betaler regningen for alle ansatte og 

medlemmer. 
- Annette er holdkaptajn og har tilmeldt holdet, 

”Støt med fødderne”.  
- Charlotte har bestilt 2 x bord/bænkesæt og 

bestiller et ekstra bordbænkesæt. 
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- Indbydelsen lægges snarest på intra og 
hjemmesiden. 

- Charlotte sørger for to til tre sponsorgaver. 
- Charlotte bestiller mad i kantinen. 
- Annette kommer forbi Charlotte og henter 

trøjer, gaver, AKTIV flag m.m. (tingene er 
pakket og klar). 

 
c. Personalearrangement: 

 
AKTIV og Herning Kommune laver i 
samarbejde personalearrangement i 2018.  
Per Tordrup og Eva Kanstrup står for 
igangsætningen af arrangement-gruppen. 
Gruppen består af: Nina skov, Helle 
Baadsgaard, Mette Louise Helbo, Marie 
Jensen, Per Tordrup og Eva Kanstrup. 
Indbydelserne er nu annonceret på intra. 

 
d. ”Følg dit hjerte” (link herunder) 

 

http://michaelkold.dk/da/folg-dit-hjerte-
intensive2 

 
Der er enighed om i bestyrelsen at 
arrangementet: ”Følg dit hjerte” ikke er for 
Foreningen AKTIV´s målgruppe, og ønsker 
derfor ikke at give tilskud til arrangementet.  
 

 

3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

 
A. Muligheder for ny behandler til 
Foreningen AKTIV.  
 
b. Sunds Forenings Fitness  
c. Sygeplejebutikken 
d. Karen Marie Bonde (massør) 
e. Henvendelse fra medlem 
f. Støtte til Kræftens bekæmpelse 
g. Status af Lagervarer 
 
 

 
 

 

 
a. Hanne som er uddannet ergoterapeut tilbyder - 

Zoneterapi (RAB godkendt med tilskud fra Danmark 
den 1. juli 2018), Ansigts reflex terapi (kendt som 
ansigts zoneterapi), Fransk øre akupunktur og Nada 
behandling.  
 
Bestyrelsen ønsker at gå videre med en rabataftale. 
Charlotte arbejder videre med mulighed for opstart fra 
august – september. Tilbuddet bliver annonceret på 
intra og hjemmesiden. 
 
 

b. Sunds Foreningen er ikke interesseret i en aftale. 
 

c. Der er indgået en rabataftale med Sygeplejebutik, som 
nu er tilgængelig på under medlemsfordele. 
 

d. Karen Marie har opsagt aftalen med Foreningen 
AKTIV, da klinikken er lukket pr. 1. maj 2018. 
 

e. Charlotte undersøger om der kan indgås en rabataftale 
for træningsforløb hos Benefit over 10 uger. Holdet 
kaldes: Sundt liv, kom godt i gang. læs mere via linket: 
https://www.bene-fit.dk/sund-liv/kom-godt-i-gang  
 
Ønsket er 10% rabat fra Benefit og heraf 25 % fra 
AKTIV. Charlotte spøger også om der er sygesikrings 
tilskud. 
 
 

 

  

http://michaelkold.dk/da/folg-dit-hjerte-intensive2
http://michaelkold.dk/da/folg-dit-hjerte-intensive2
https://www.bene-fit.dk/sund-liv/kom-godt-i-gang
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f. Foreningen AKTIV støtter i forvejen Kræftens 
bekæmpelse under Stafet for livet, og ønsker pt. ikke 
at bidrage med mere støtte. 
 

g. Lagerbeholdning:  
 

- 2 x tasker 
- 6 xxl sorte T-shirts 
- 4 xl sorte T-shirts 
- 350 Suncap 

 
Charlotte undersøger priser på trøjer med logo: Foreningen 
AKTIV Seniorklubben (20 stk. – 33 stk.)  
 
 

4. Seniorklubben 

 
Nyt fra Hanne 

 

 
- Seniorklubben fortsætter med programmet 

for 1. halvår 2018 og er tilmeldt 
Fuglsangsø Stafetten. Næste program 
udkommer efter sommerferien. 

 
- Bestyrelsen drøftede og er enige om, at 

proceduren for at søge midler til 
kommende arrangementer, skal 
fremlægges af Seniorklubbens formand i 
god tid med mulighed for godkendelse. 

    
- Foreningen AKTIV´s brochure skal 

omformuleres så det fremgår at 
Senioklubben også er et tilbud, som 
Seniorklub findes på hjemmeside. 

 

 

5. Hjemmesiden 

a. Nets (betalingssystem) 
b. Hjemmesiden  

 
a. Bestyrelsen ønsker VISA kort aftale med nets. 

Charlotte går videre med aftalen og spørger også til 
mulighederne for mobil pay. 
 

b. Databehandler-aftalen er underskrevet af bestyrelsen 
og Charlotte videresender aftalen til                     
Konceptas d. 24. maj 2018. – Bestyrelsen overvejer 
løbende opdateringer af hjemmesiden. 
 
 

 

 
6. Ambassadørerne 

 
A. Handicap og Psykiatri 
B. Opsamling ambassadørudvalget 

 

 
 

a. Ingen nyheder fra projektet i Handicap og Psykiatri. 

 
b. Bent og Tove kontakter tidligere 

ambassadøransvarlige om tidligere mødefrekvens, 
forventninger og nye tiltag. 
  

 

 

7. Budget   

 
A. Kontingent stigning vedtaget på 

Generalforsamlingen d. 18. april 
2018. 

 
 

a. Kontingentsatsen til svøm + fitness stiger fra  
105 kr. til 120 kr. og 30 billetter stiger til 250 kr. pr. 
1. juni 2018. (Basiskontingentet ændres ikke). 
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Charlotte sender sms ud til medlemmerne med 
info om kontingent- og billet stigningerne og 
reminder om Stafet For Livet hvis der er plads til 
mere tekst.  

 
 
 

 

8. Punkter til næste møde d. 23. august 2018 

 

 
- Charlotte undersøger priser på trøjer med 

logo: Foreningen AKTIV Seniorklubben 
(20 stk. – 33 stk.)  

 

 

9. Eventuelt   

  

 
- Charlotte kontakter Sense med 

betalingsformen. 
 

- Pga. opståede uregelmæssigheder 
kontakter Per medlem. 

 
 

 

 


