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Referat d. 4 oktober 2018 (Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (langt) 

Sted og tidspunkt: kl. 12.00 – 17.00, Fuglsangsø Centret d. 4. oktober. 

Ansvarlig for mad/drikkevarer og mødested: Per Tordrup 

Ordstyrer: Per Tordrup 

Referent: Charlotte Hansen 

Tilstedeværende: Tove Overgaard, Per Tordrup, Hanne Christensen, Bent Andersen, Annette Møller, 
Fraværende: Tina Østergaard, Erik Brixen, Joan Mikkelsen. 

 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

Godkendelse af referat 
 

Referatet fra august er godkendt af bestyrelsen.  
 

 

2. Arrangementer 

A. Stafet for livet 
 

B. Personalearrangement 
 

 
a. Evaluering af Stafet for livet. 

Foreningen AKTIV holdet, Støt med fødderne, endte 

med at gå en distance på 560,8 km, med i alt 30 

deltagere. Derved blev der i alt indsamlet 2850 kr. af 

Støt med fødderne. Annette har sendt takkemail ud 

hvor deltagerne har mulighed for feedback.  

 

          Alt i alt deltog 53 hold og der blev indsamlet et flot 
          beløb på 669.376,00 kr. hvoraf de 50.000 kr.  
          går til kræftafdelingen i Herning.  

 

Foreningen AKTIV deltager igen i 2019.  

 

b. Evaluering af Personalearrangement: 

’Superdagen’.  

I alt et glimrende personalearrangement med 200 

tilmeldte. Der var forskellige fysiske aktiviteter og 

afslutning med fællesspisning.  

Der lægges igen op til et nyt arrangement i 2019.  
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3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

A. Søvnhold (Status) 
 

B. Madservice  
 

C. Massør opsiger 
samarbejdet 

 
D. Forespørgsel fra 

Medlem 
 

E. Indkøb 
 

F. Frederiksberg 
Vægtfabrik 

 

 

a. Søvnhold:  
Bestyrelsen vil gerne være med til at udbrede 
kendskabet til søvnhold fra CEB. Tilbuddet udbydes, 
hvis der kan samles 8 - 12 medlemmer fra Foreningen 
AKTIV.  
 
Alle deltagere får 25 % rabat på deltagergebyret, som 
ligger på 1000 kr. pr. pers. Bent får de sidste aftaler 
på plads inden søvnholdet annonceres på intra og 
hjemmesiden. 

 

b. Madservice forespørger træning til 

medarbejderne.  

Madservice ønsker at motivere sine medarbejdere til 

mere motion, og har i den forbindelse indgået en 

aftale med Foreningen AKTIV. Aftalen indebærer et 

kollegialt fællesskab med holdtræning og med 

henblik på at medarbejderne fremadrettet fortsætter 

deres individuelle træning. Charlotte kontakter 

Madservice med de sidste detaljer vedr. afregning. 

 

c. Massør opsiger samarbejdet. 

Maria Borup Knudsen, massør på Rådhuset, opsiger 

samarbejdet med Foreningen AKTIV pga. en 

påbegyndt fuldtidsuddannelse som fodterapeut.  

Bestyrelsen har været glade for samarbejdet med 

Maria, og kan stadig tilbyde medlemmerne massage 

på rådhuset af Jan Sonny Madsen. 

 

d. Forespørgsel fra medlem om træning i 

yderområderne. 

Medlem fra Sdr. Felding synes ikke Foreningen 

AKTIV´s tilbud når langt nok ud i hendes område. 

Bestyrelsen er enige om at, der skal flere 

henvendelser til fra medlemmerne, hvis der skal 

forhandles flere motionstilbud i Sdr. Felding udover 

Enghold Centeret.  

 

Charlotte kontakter medlemmet for at få oplyst hvilke 

yderligere faciliteter hun ønsker.  

 

e. Indkøb af merchandise. 

Tove undersøger lommerygsække. 

 

f. Skal vi fortsætte med samarbejdet?  
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Bestyrelsen er enige om at serviceaftalen opsiges, 

da vægten ikke længere er i brug i Foreningen.  

 

Charlotte opsiger serviceaftalen snarest muligt. 
 

 

 

4. Seniorklubben 

 

            

          Status fra Seniorklubben 

 D. 10. september var er arrangeret gåtur fra 
Fuglsangsø og omkring Holing sø.  

I alt 5 medlemmer deltog. 

 

 D. 23. oktober kl. 17.30 guidet tur i 
løvbakkeskoven. Pris 25 kr. pr. pers. Turen 
annonceres på intra og hjemmesiden.  

 

 Forårsprogrammet udkommer til december. 

 

 

5. Bestyrelsen 

 

A. Bestyrelsesmøder 
(2019) 
 

B. Omorganisering  

 
 

A. Bestyrelsesmøder 
Den 17/1 + 14/3.  
 
Den 10/4 generalforsamling (ønsker 
ambassadørmøde + konstituering.  
 
Den 23/5. 
 
Sommerferie. 
 
Den 22/8 + 3/10 + 5/12. 

 
B. Omorganisering i bestyrelsen 

Grundet sygdom fratræder Per som formand og 
bliver menig medlem. Annette Møller træder ind som 
formand og Tove Overgaard Andersen som 
næstformand indtil generalforsamlingen d. 10/4 
2019.  

  

 

6. Hjemmesiden 

 
 

A. Nye betalingsformer 
(Status) 
 

 
A. Nye betalingsformer: Er ved at blive installeret, så 

det bliver muligt for medlemmerne at betale med 
Dankort, Visa og MasterCard. 
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B. Cookies på hjemmesiden 
(Status) 

B. Cookies: Er ved at blive installeret.  
 

 
7. Ambassadørerne 

 
Ambassadørernes 
arbejde fremadrettet 
 

 
Hvad vil vi i bestyrelsen med Ambassadørerne? 
Bestyrelsen så på foreningens fremtidige 
arbejdsform.  
 
Bent indkalder ambassadørerne til orienteringsmøde 
til december 2018.  
 

 

8. Budget   

A. Halvårligt regnskab  
B. Forsikringer 
C. Refusion 

 

 
A. Halvårligt regnskab: Ud fra regnskabets 

nuværende beholdning, har bestyrelsen svært 
ved, at vurderer, om de nye tiltag fra årets 
generalforsamling i 2018 giver det ønskede 
afkast i regnskabet.  
 
Den 24. september var beholdningen 931.982 kr. 
Hvor den ved årsskiftet var 684.043 kr. Der 
mangler endnu at blive afregnet 
administrationsgebyrer på ca. 130.000 kr. til 
Borgerservice + medlems afregninger til TAK- 
centrene på 58.760 kr.  

 
B. Tilbud fra Codan Erhverv forsikringer: 

Foreningen betaler 3.461 kr. til forsikringer ved 
Tryg. Tilbuddet lyder på 1.978 kr. fra Codan. 
Charlotte ringer til Tryg forsikringer og forsøger at 
lave samme pris, som Codan har afgivet. 
 

C. Refusioner TAK: Afregningen til TAK i december 
for 2018, (35 kr. x antal medlemmer x 12 mdr.) 
Beløbet til TAK fra Foreningen AKTIV ligger på i 
alt 58.760 kr.  

 
Se antallet af medlemmer i TAK-centrene 
herunder: 

 
AKTIV centeret = 62 medlemmer (fald på 17 pers. i 2018) 
Toftebo             = 13 medlemmer (samme antal som 2017) 
Fuglsangsø       = 48 medlemmer (stigning 16 pers. i 2018)  
Lind                   = 14 medlemmer (stigning 3 pers. i 2018) 
Kolloritten          = 3 medlemmer (stigning 2 pers. i 2018) 
 
 
 
 

 

 

 

9. Punkter til næste møde 
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 Bestyrelsen ser på fremtidens Foreningen AKTIV. 

 Forsikringer til gennemgang. 
 

10. Eventuelt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen  
Tove kontakter Debbie Juler til generalforsamling og 
Charlotte undersøger Charlotte Bøgevings pris.  
 
Træningshuset i Lind  
Kompressionsterapi udbydes, Charlotte ringer og aftaler 
muligheder med Træningshuset i Lind. 

 

 


