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Punkter på dagsorden                                                                                     
(Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 

Sted og tidspunkt: Fuglsangsø centret d. 23. august 

Ansvarlig for mad/drikkevarer og mødested: Per Tordrup 

Ordstyrer: Per Tordrup 

Referent: Tove Overgaard 

Tilstedeværende: Tove Overgaard, Per Tordrup, Hanne Christensen, Bent Andersen, Annette Møller, Tina 
Østergaard. 

Fraværende: Charlotte Hansen.  

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referat af april-mødet og 
generalforsamlingen  

 
Referat godkendt og ligger tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
 

 

2. Arrangementer 

A. Stafet for livet (Status) 
B. Personalearrangement (Status) 

 
 

a. Planlægning af Stafet For Livet:  

Der er ikke så mange tilmeldte i år. Alle de oplistede 

punkter er klaret. Gevinster er hentet: Gavekort fra 

Ergo for dig, caps og tasker. Udgiften er ca. 3.000 

kr. i alt. 

 

Annette har deltaget i møde forud for Stafetten.  

Der må ikke ryges på området, og der må ikke være 

hunde på banen. Selve banen er 400 meter og ruten 

uden for Atletikstadion er 3,2 km. 

 
b. Personalearrangement: ’Superdagen’ 14. september 

bliver gennemført. Der er ca. 200 tilmeldte på nuværende 

tidspunkt, og tilmeldingsfristen er forlænget til 29. august. 

 

 
 

 

 

3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 
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A. Benefit 
B. Søvnhold 

 
 

 

a. Benefit: Der er nu indgået rabataftale på et 

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. 

Aftalen lyder på, at der fratrækkes 10% rabat fra 

Benefit-og herefter 25 % fra AKTIV. Tilbuddet har 

været annonceret og er lagt på hjemmesiden. Bent 

Ove og pedellen fra Fuglsangsø Centret deltager fra 

Foreningen AKTIV.  

 

b. Søvnhold: Søvnholdene var målrettet sygemeldte 

borgere. Søvnrådene er nogen de fleste kender til, men 

de er nemmest at gennemføre, når man træner dem 

sammen med andre. Deltagerne var personer, der er på 

kanten af arbejdsmarkedet. På sigt kan Foreningen 

AKTIV være med til at udbrede kendskabet til 

søvnholdene, og der være medlemmer af foreningen, 

der har behov for at deltage på sådan et hold, hvorfor vi 

kan støtte tilbuddet, hvis det bliver udbudt til en bredere 

gruppe. Afhængig af beløbet, vil Foreningen AKTIV 

gerne køre et hold i foreningens regi. Drøftes igen 

næste gang. 

 

  

4. Seniorklubben 

A. Forespørgsel til arrangement  
B. Trøjer 

 
 
 

 
a. Tilskud til AKTIV Seniorer: Aktiv Senior søger om et 

tilskud pr. person på 25% til et besøg på TV Midt/Vest til 
foråret 2019, og besøget koster 100 kr. pr. person. Vi 
besluttede at give 25% i tilskud, som vi gør til andre 
arrangementer. Programmet for 2. halvår af 2018 er 
sendt ud. 

 
Følgende er på programmet 
25. -- 26. august Stafet for Livet 
10/9 Gåtur Fuglsang Sø og Holing Sø 
23/10 Astrolog tur i Løvbakkeskoven 
29/11 Julefrokost med partner  

 

b. Trøjer: Hanne har ikke fået tilbagemeldinger fra nogen, 

der ønsker at købe T-shirts. Vi overvejer til næste møde, 
om vi skal have andet merchandise end kasketter. 
 
 

 

5. Hjemmesiden 

A. Nye betalingsformer 
B. Cookies på hjemmesiden 

 
a. Nye betalingsformer: Per orienterede kort om arbejdet 

med nye betalingsformer. 
 

b. Tilbud fra Konceptas: Vi tilslutter os opfordringen fra 
kommunens webkonsulenter om at få cookies installeret 
på foreningens hjemmeside. 

 

 

 
6. Ambassadørerne 

   

https://www.bene-fit.dk/sund-liv/kom-godt-i-gang
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Ambassadører: Bent indkalder Annette, Tove og Eva Østergaard 
til et møde, hvor vi kan få overdraget Evas viden omkring arbejdet 
med ambassadørerne. 

 
 

7. Budget   

 

 
Vi håber, de tiltag, vi har iværksat, begynder at slå igennem. 
 

  
 

 

8. Punkter til næste møde 

 Halvårlige regnskab kommer med på næste møde  

9. Eventuelt   

  
 
 

 

 


