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Referat  
 
 

 
 
 
 
Møde: d. 18.01.18 
Kl. 12.00 -15:00 
Kl. 12.30 – 13.30 Slankeduoen 
Sted: Fuglsang sø centeret  
Lokale: 2+ 3 

 

    

    

    

    

Mødetype:  

Bestyrelsesmøde (kort) 

Ansvarlig for mad/drikkevarer: 

Per Tordrup 

Ordstyrer: 

Per Tordrup 

Referent: 

Charlotte Kops Hansen 

 

Til stede:Tove, Bent, Ida, Per og Charlotte 

Fraværende: Tina og Annette 

 

 

 

 

Punkter på dagsorden                                                                                     
(Emne, indhold og beslutninger) 

 
 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referat af december-mødet  

 
Godkendt af bestyrelsen 7 dage efter. 
Referatet ligger tilgængeligt på 
hjemmesiden. 
 

 

2. Slanke duoen  
 
 

 

 

 
AKTIV har indgået samarbejde med 
parret, Lotte og Jørgen, som driver 
forretningen Tankekost. Parret har 
ligesom Foreningens tidligere 
kostvejleder, Lone Lei, fokus på 
Sense – kostvejledning.  
 
Samarbejdet gør at Foreningen AKTIV 
nu kan tilbyde medlemmerne rabat på 
kostvejledningsforløb til 10%-35%.  
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Charlotte annoncere tilbuddet, når 
aftalen er helt på plads. 
 

3. Arrangementer   

 
 

A. Personalearrangement 2018 
(orientering) 

 
B. FOF 
C. Forårsløbet 
D. Herning begynder TRI 
E. Generalforsamling 

 
a. 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, Charlotte Kops 
Hansen og Eva Kanstrup. 
Gruppen mødes første gang 
den 25.01.  

 
b. AKTIV tilbyder foredrag med 

25% rabat med Rasmus 
Tantholt ”Verden er stadig ny” 
billetbestilling foregår gennem 
FOF og annonceres på intra 
og hjemmesiden. 
 

c. AKTIV tilbyder 25% rabat til 
medlemmerne – Charlotte 
annoncere tilbuddet på intra 
og hjemmesiden. 
 

d. AKTIV tilbyder 25% rabat til 
medlemmerne – Charlotte 
annoncere tilbuddet på intra 
og hjemmesiden. 
 

e. Charlotte inviterer 
behandlerne fra AKTIV til 
behandler messe til 
Generalforsamlingen den 18. 
april. Tankekost bliver 
generalforsamlingens 
foredragsholder. 
 

 

4. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

 
A. Disc golf 
B. Træning for dagplejen hos Benefit 

 

 
a. Ida undersøger mulighederne 

for en træningsaften for 
Foreningens medlemmer i 
foråret.   

b. Punktet udskydes til næste 
møde. 

 
 
 

 

5. Seniorklubben 
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Seniorklubben har været på tur til 
Kølkær Stof & Hobby. I alt 8 personer 
deltog fra Seniorklubben. 
 

6. Hjemmesiden 

Rettelser på hjemmesiden 

 
Referat, har fået sin egen side under 
Hvem er vi. 
 

 

 

 
7. Ambassadørerne 

 
 
 
Status fra ambassadørudvalget 

 

 
a. Nyt fra ambassadørudvalget 

(Bent, Tove og Annette) 
Punktet udskydes til næste 
møde. 
 

b. Bestyrelsen kan desværre 
ikke imødekomme ønsket fra 
personalegode-udvalget om at 
benytte AKTIV´s  
ambassadører til at øge 
deltagerlisterne under 
motionskampagnerne ”Vi 
cykler på arbejde og tæl 
skridt”. Derimod foreslår 
bestyrelsen at kampagnerne 
kunne udbredes gennem 
MED udvalgene og lederne. 
 

 

 

8. Bestyrelsen 

 
Konstituering (hvem er på valg) 
 

 
Per snakker valg med 
Annette, Cherie og Lone.  
 
Charlotte sender Børges tlf. til 
Joan. 
 

 

9. Budget 

Regnskab for 2017 
 

 
Underskud på 92.000 kr.  
Svømmehallens udgifter er steget 
med ca. 120.000 kr. i 2017 
Kontingentindtægter er faldet ca. 
100.000 kr. i 2017 
Lønindtægter faldet med ca. 90.000 
kr. i 2017. 
 

 

10.  Eventuelt   

 

 På grund af stort merforbrug til 
svømmehallen sender Charlotte 
snarest SMS ud til medlemmer 
der er tilmeldt motion og 
svømning i svømmehallen: 
 

 Charlotte undersøger til næste 
møde hvor mange medlemmer 
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der benytter svømmehallen og 
om det økonomisk hænger 
sammen. 

 

11. Punkter til næste møde d. 15.03.18 (12.00-17.00) Hos Midtjysk fysioterapi 

- Svømmehallens billetpriser  

Overvejer om priserne for svøm 
og fitness medlemmerne skal 
sættes op med 15 kr. for at 
økonomien hænger sammen. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 


