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Dagsorden  
Møde: d. 04.04.18 
Kl. 12.00 -15:00 
Sted: Fuglsangsø 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

    

Mødetype: Bestyrelsesmøde (langt) 

Ansvarlig for mad/drikkevarer og 
mødested: Per Tordrup 

Ordstyrer: Per Tordrup 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

 

Tilstedeværende: Charlotte, Per, Bent, Annette, Ida, Joan, Tove. 

Fraværende: Erik og Tina  

 

 

 

 

Punkter på dagsorden                                                                                     
(Emne, indhold og beslutninger) 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referat af januar-mødet  

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

 

2. Arrangementer   

 
 
 

A. Stafet for livet 
B. Generalforsamling 
C. Personalearrangement 2018 

(orientering) 
 
 
 

 

 
a.  

Annette ønsker igen at være holdkaptajn og 
giver Charlotte besked når tilmeldingen er klar 
til annoncering. 
 
 

b. Invitation og dagsorden er lagt på 
hjemmesiden og intra. 
 
Joan ønsker at stille op som revisor i stedet for 
Børge. Dertil kommer Foreningen AKTIV til at 
skulle vælge en ny revisorsuppleant.  
Ida Machmüller stiller ikke op til genvalg, dertil 
vil Hanne Christensen være en oplagt 
kandidat, som nu er suppleant. Ida 
Machmüller er villig til at stille op som 
suppleant i stedet for Hanne Christensen. 
Per ønsker genvalg som formand.  
Annette ønsker genvalg som næstformand.  
Per spørger Tina, om hun ønsker at fortsætte i 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen mødes kl. 15.00 den 18. april. 
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Charlotte kontakter pedellen på Fuglsangsø 
vedr. antal borde, der skal sættes frem til 
behandlermessen. 
  
Bestyrelsen laver en plan for Foreningen 
AKTIV, hvis strejken bliver aktuel. 

 
c. 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. – Dertil kommer der indbydelser 
ud, når alle planer er samlet og fastlagt. 
 

 

3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

 
A. Disc golf  
B. Træning for dagplejen hos Benefit 
C. Forespørgsel fra behandler Hanne 
Bundgaard. 
D. Rabat fra AKTIV til Rigtige mænd-
løbet 
E. Henvendelse fra GF forsikring – 
Peter Hansen. 
F. Sunds Forenings Fitness 
G. Henvendelse fra ny behandler  
H. Henvendelse fra 
Sygeplejebutikken 
 

 
 

 

 
a. Ida har lavet en indbydelse til medlemmerne, som 

Charlotte annoncerer snarest muligt også via sms og 
nævner samtidig tilmelding til Foreningens 
generalforsamling.  
 

b. Tredje hold i gang, med ventelister. Nye hold starter op 
igen til efteråret. 

 
c. 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. Charlotte kontakter Hanne for mere 
information. 
  

d. Foreningen giver egne medlemmer 25 % i rabat på 
deres egen holdtilmelding. 
 

e. Henvendelsen fra GF forsikring videresendes til 
personaleforeningen, da bestyrelsen er enige om, at 
det ikke er indenfor foreningens område. 

 
f. Charlotte kontakter Sunds for et tilbud, og tjekker op 

på foreningens andre fitness aftaler.  
 

g. Foreningen afviser forespørgslen fra behandler, da 
AKTIV pr. har nok behandler-tilbud til medlemmerne. 

 
h. Charlotte undersøger hvor meget rabat, der kan 

hentes til medlemmer i sygeplejebutikken. 
 
 

  

4. Seniorklubben 

 
Nyt fra Ida  

 

I alt 33 Seniorklubmedlemmer. I alt 9 tilmeldte til seneste 
arrangement ved skolemuseet. Endnu en hyggelig dag for 
Seniorklubben. 
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5. Hjemmesiden 

Møde med Konceptas 

 
Der er brug for en oprydning i Umbraco, da gamle oprettelser 
fylder. Charlotte kontakter Konceptas for hjælp og sparring. 

 

 

 
6. Ambassadørerne 

 
A. Status fra ambassadørudvalget 
B. Handicap og Psykriatri 
C. Ros til en ambassadør 

 
a. Der er indkaldt til ambassadørmøde den 9/4, hvor man 

gennemgår den fælles dagsorden, som er udsendt til 
medlemmerne omkring det fremtidige samarbejde 
mellem bestyrelsen og ambassadørerne.  
. 

b. Man er i Handicap og Psykiatri projektet i gang med at 
planlægge forskellige aktiviteter med ønske fra Per, 
om, at vi får ambassadører ud til terapeut områderne. 
  

c. Bodil Clark fremlægger og uddeler brochurer til 
jobcenterets personalemøde d. 14.03. Stor ros til 
hende for hendes indsats for foreningen. 
 

 

7. Budget   

 
A. Årsregnskab fra Erik 
B. Svømmehallen Udgifter og 

indtægter  
 

 
 

 
 

A. Tove spørger Erik om udregninger over 
foreningens yogabehandlere og fodterapeuter.  

 
B. Forslag om vedtægtsændringer til 

generalforsamlingen. - Pga. et underskud på 
92.000 kr. er foreningen nødsaget til at ændre 
kontingentsatsen til svøm + fitness fra 105 kr. til 
120 kr. og 30 billetter 250 kr. (Basiskontingentet 
ændres ikke). Ændringsforslaget er sat på 
dagsordenen til generalforsamlingen. 

 
 
 

 

 

8. Punkter til næste møde d. 25.05.18 

   

9. Eventuelt   

  

 
Bent sørger for lokale-booking til næstkommende 
bestyrelsesmøde ved Fuglsangsø d. 24.05.18 
Per sørger for forplejningen. 
 
Svømmehallen og Foreningen AKTIV hjælper løbende 
hinanden for at styrke samarbejdet. På grund af det gode 
samarbejde bliver der altid taget hånd om eventuelle 
problemer. Ligeledes er der blevet taget hånd om 
problemstillingen omkring Foreningen AKTIV´s afregning til 
svømmehallen, når medlemmer benytter svømmehallens 
aktiviteter. Henvendelser fra medlemmer, som har spørgsmål 
til den tidligere problemstilling, bedes rette direkte kontakt til 
Foreningen AKTIVs bestyrelsesmedlem Bent Andersen. 

 

 


