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Referat (Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (langt) 
Dato: torsdag d. 26. august. 
Sted og tidspunkt: kl. 12.00 – 17.00, v. TræningsHuset i Lind, Vejlevej 1 i Lind, Sundhedshuset. 
Ansvarlig for mad/drikkevarer: Charlotte Kops Hansen 
Tilstedeværende: Erik Brixen (kommer 15.30), Charlotte Kops, Lone Lei (kommer kl. 14.00), Bent Andersen, 
Tove Overgaard, Tina Østergaard, Annette Møller (Kommer senere) og Hanne Christensen. 
 
Ordstyrer: Bent Andersen 
 
Referent: Charlotte Kops Hansen 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

 
Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet i august 
 

Referat godkendt fra mødet d. 22. august.    

2. Bestyrelsen 

             

Bestyrelsesmøder 2020  
Torsdag d. 16. januar (kort møde)  
Torsdag d. 12. marts (langt møde)  
Generalforsamling tirsdag d. 31. marts  
Torsdag d. 23. april (kort møde)  
Torsdag d. 20. august (kort møde)  
Torsdag d. 1. oktober (langt møde)  
Torsdag d. 3. december (kort møde)  
 
Charlotte indkalder til bestyrelsesmøderne.  
 

 

 

3. Arrangementer 

          Superdag 

 
Fredag d. 1. november  
Foreningen AKTIV får en stand til Herning Kommunes 
motionsarrangement d. 1. november.  
 
Arrangementet starter kl. 13.30. Velkomst 13.40. 
Charlotte og Tove mødes i Holing kl. 13.00. 
  
Charlotte printer 100 stk. brochure og medbringer kaps 
og Roll up. Ansatte der indmeldes på dagen får 1 mdr. 
gratis medlemskab.  
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4. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

  
 
A. Fremtidens  

Foreningen AKTIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Nyhedsbreve 
medlemmerne (Punktet er i 

venteposition indtil Foreningen 
får etableret en ny hjemmeside) 
 
 
 
 

 
 

C. Gavepakker… status 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Fremtidens Foreningen AKTIV: For at 
fremskynde processen i udviklingen af 
fremtidens Forening AKTIV, har bestyrelsen 
oprettet en styregruppe. Gruppen består af 
både nye og ældre 
bestyrelsesrepræsentanter, herunder Hanne, 
Lone Lei, Bent og Annette. 
 
Bestyrelsens idéer til Fremtidens 
Foreningen AKTIV, imødekommes af HR samt 
flere chefer ved Herning Kommune.  
 
Seneste! Udvalget mødes med HR d. 8. sep.  
 
Dokumenterne vedr. finansiering, 
formålsbeskrivelse og stillingsopslag er 
gennemgået og mailes til Maria.  

 
b. Nyhedsbreve ud til medlemmerne Forslag 

om at gøre Foreningen AKTIV´s tilbud mere 
synlige med nyhedsbreve. Forslag om at 
reklamere via bestyrelsesmedlemmernes 
mailsignatur med AKTIV logo og link til 
hjemmesiden. Charlotte har sendt et forslag til 
bestyrelsen. Derudover ønske om salg via 
andre kanaler, som f.eks. Facebook samt 
brochure der vedlægges ansættelsesbrev. 
Forslagene er pt. venteposition, indtil 
Foreningen får etableret en ny hjemmeside. 

 
c. Gavepakker  

Bestyrelsen synes det er en god idé med 
gavepakker i form af megandice, som krus, 
termokopper, kaps, rygsække, håndklæder 
og paraplyer, t-shirts. Forslag til 
selvklæbende logo på megandice 
undersøges nærmere. 
 
Charlotte har undersøgt hvad selvklæbende 
logo koster:  
 
Det bedste bud er at der printes på 
superklæb med en mat laminat for at beskytte 
mod slid. Leverandøren giver ingen garantier 
for holdbarheden.  
Prisen for 100 stk. i format 4 x 6 cm = 800 kr. 
 
Bent undersøger prisen for kop med logo til 
næste gang. 
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D. Arrangerede gå- turer 
 
 
 
 
 
 
 

E. Stress Coach…  
Siden sidst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Arrangerede gå-turer  
Bent sætter gang i aktiviteten og laver forslag 
til Lise, Cherie og Tove, der alle tre har flere 
års erfaring på den Danske Hærvej.   
 
Bent følger op på aktiviteten. 
 

  

e. Stress Coach, Anni Kirstine Boi fra Teknik 
og Miljø, anbefalet af HR. Anni er ansat ved 
Teknik og Miljø og har ved siden af arbejde 
uddannet sig til Stress Coach og søvnvejleder. 
Tanken er, og efter anbefaling af Herning 
Kommunes HR chef, Benedikte Lohfert Würtz, 
at Anni kunne komme ind under Foreningen 
AKTIV som et ekstraordinært tilbud til 
medlemmerne der enten er på vej ind/ud af 
stress eller bare lige har brug for et skub i den 
rigtige retning. Anni vil kunne nå at fange flere 
medlemmer inden de ryger ud i stress og hun 
vil kunne henvise til Foreningen AKTIV´s 
attraktive motionstilbud. Link til Annis 
hjemmeside: https://stressmasterboi.dk/ 
Ligesom vi altid arbejder, tilbyder Anni 10 % 
rabat på hendes behandlinger og vi tilbyder 
25%. Priserne ser således ud: 

  
- Forløb af 8 gange – Halvanden time første 

gangen, og ca. 1 time de efterfølgende 
gange: Pris: 6000 kr. heraf 10% og 25 % af 
AKTIV = medlemmets pris 4000 kr.  

- 1 times coaching – Pris: 700 kr. heraf 10% 
fra Anni og 25% af AKTIV = medlemmets pris 
= 455 kr. (normal pris 800 kr.) 

- Søvnforløb a´ 4 gange – Pris: 3000 kr. heraf 
10% fra Anni og 25% af AKTIV = 
medlemmets pris 1950 kr. 

- Endnu mere nytænkende for Foreningen 
AKTIV er, at Anni tilbyder en telefonisk 
hotline i Stress coaching og søvnvejledning. 
Her er Anni´s forslag 1 time om ugen fra 7.00 
til 8.00.  
 
Bestyrelsen bakker gerne op om et fremtidigt 
samarbejde, med forslag om at overgive 
stafetten om en hotline med stresscoachen til 
HR. Foreningen bakker op om tilskud til 
yderligere behandling og træning.  
 
 

https://stressmasterboi.dk/
https://stressmasterboi.dk/
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F. Julegaver 

 
Seneste nyt: Anni ønsker at blive en del af 
Foreningen AKTIV´s behandlingstilbud.  
 
Der afventes endelige priser fra Anni. 
 
 

 
f. Julegaver til Rådhusets julekalender 

 
Foreningen leverer 5 pakkegaver med Kaps 
og 5 x Dgi billetter i hver gave. 

 

5. Seniorklubben 

 
Drøftelse af Seniorklubben 
 

 

Bestyrelsen lukker Seniorklubben på baggrund af 
Hannes analyse hvoraf 36 medlemmer deltager kun 
meget få i Seniorklubbens arrangementer.  
 
Hanne sender en mail ud til de nuværende Senior 
medlemmer. Charlotte sletter Seniorklubbens 
program fra hjemmesiden.  
 

 
 

 

6. Hjemmesiden 

Drift og vedligehold af 
hjemmesiden 

 
Seneste nyt fra Zen Media (Charlotte og Lone) 
 
Der er enighed i bestyrelsen at man går med Zen 
Media´s designforslag nr. 1. Oprettelsen af en ny 
hjemmeside er godt i gang og første betalingsrate 
på 75.000 kr. er betalt.  
 
I forhold til Design ønskes: 

- Billeder af bestyrelsen i et moderne udtryk.  
I takt med bestyrelsens sammensætning 
ændres, skal der tages højde for at billederne 
skal være lette at uploade og tages i et 
format, der let kan fremkaldes uden at man 
skal til at afregne med en fotograf.  

- Billeder af motionsstederne. 
- Billeder af arrangementerne f.eks. 

Fuglsangsø Stafetten, Stafet For Livet og 
Superdagen.  

- Billeder af behandlernes klinikker og/eller 
behandlingsteknikker.  

- Billeder af medlemmer der træner.  
- Kort over træningsstederne + behandlerne. 
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Charlotte undersøger regler ift. GDPR og offentlige 
billeder, og Lone snakker med Johnny ift. billede 
fremkaldelser. 
 
 
Af henhold til medlemsskabstyper: 
 

- Basismedlemsskab 50 kr. pr. mdr. 
(medlemskab udgør ingen adgang til 
træningsfaciliteterne, kun 
behandlingstilbuddene og billetter) 
Måske med dette nye basismedlemsskab 
udfases brugen af plejecentrene, så 
administrationen af nøgler mindskes. 

- AKTIV 60 kr. pr. mdr. (medlemskab med 
træningssted) Herunder kan det være en 
god idé at undersøge plejecentrenes 
åbningstider for at midske/undgå 
administration af nøgler.  

- Super AKTIV 120 kr. pr. mdr. 
(medlemskab med adgang til svømning 
og fitness i svømmehallen)  

- Dobbelt AKTIV 150 kr. pr. mdr. 
(medlemskab træning med partner) 

 
Behandlerne annonceres på hjemmesiden efter 
mest rabat f.eks.  
 

- Guld er til de behandlere der tilgodeser 
medlemmerne med 15 % rabat, og som 
Foreningen AKTIV til gengæld annoncerer 
på Facebook og øverst på hjemmesiden. 

- Sølv er til de behandlere der tilgodeser 
medlemmerne med 10% evt. link på 
hjemmesiden 

- Bronze er til de behandlere som ikke 
giver medlemmerne ekstra ordinær rabt. 

 
Endnu flere nye forslag: 
 

- Forslag til ny pris af AKTIV 60 kr. pr. mdr. 
sættes op til 75 kr. pr. mdr. (skal 
behandles og vedtages under næste 
generalforsamling 2020) 
 

- Forslag til opstartskonkurrence når 
nuværende medlemmer tilmelder sig den 
nye hjemmeside. F.eks. præmie: 
Kroophold for to personer.  

 

7. Budget   
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A. Halvårligt regnskab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Gennemgang af 

medlemmer. 

 
 

 
 
 
 
 
 

a. Spørgsmål til regnskabet 
 
Regnskabet gennemgået. Herunder 
afregning til TAK = 80,220 kr. og 
Borgerservice = 122,640 kr.  
 
Erik flytter likviderne fra Handels Banken 
til Vestjysk Bank 
 
1/10 optælling af salg af DGI billetter.  

 
b. Gennemgang af medlemmer  

Charlotte har fået hjælp af Camilla Hvam, 
vikar i Medarbejderservice til at 
gennemgå medlemskartoteket.  
75 personer mangler endnu at blive 
ajourført. Under gennemgangen bliver 
der undersøgt om alle medlemmerne 
bliver trukket i løn til deres medlemskaber 
og om medlemmer der skal trækkes via 
giro står rigtigt i systemet. Bestyrelsen får 
endelig besked, når opgaven er afsluttet.  
 

Pt. gennemgang af medlemskartoteket i 
svømmehallen.  

  

  
 

 

8. Punkter til næste møde d. 5. december 2019 

   

9. Eventuelt   

 

 
Stafet For Livet med i alt 34 deltagere tilmeldt 
Foreningen AKTIV´s hold ”Støt med fødderne” 
(samme deltagelse som 2018) 
  
Tilsammen løb man 744 km. (flot resultat) 
 
Total indsamling for hele Stafet For Livet 2019 i alt 
kr. 667.956,-  
 
Som noget nyt i år, havde man fællesspisning 
lørdag aften. Det var rigtig hyggeligt. Man var 15 
deltagere, som bestilte Pizza ”til fornyet energi”, og 
nød fællesskabet med hinanden, en halv times tid, 
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inden man igen bevægede sig ud for at støtte en 
god sag. 
 
Idé Nyt til næste års Stafet For Livet er mailet ud til 
årets deltagere.  

 


