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  Referat d. 17. januar 2019  

(Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 

Sted og tidspunkt: kl. 12.00 – 14.30, Fuglsangsø Centret. (Bent sørger for lokale) 

Ansvarlig for mad/drikkevarer og mødested: Annette Møller  

Ordstyrer: Annette Møller 

Referent: Charlotte Hansen 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Lone Lei (kommer senere), Bent Andersen, Tove Overgaard, Tina 
Østergaard, Annette Møller, Hanne Christensen. 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

 
Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet i 
december 
 

Referat fra d. 6. dec. 2018 er godkendt af bestyrelsen.   

2. Arrangementer 

Generalforsamlingen 2019 
 

 
Generalforsamling 2019 

Dato for årets generalforsamling er fastsat til  

onsdag d. 10. april 2019.  

Vi starter med spisning kl. 17:30 til 18:00. Charlotte 

indhenter menuforslag fra Madservice til næste møde. 

Drikkevare og kaffe købes i Caféen på Fuglsangsø centeret 

med efterfølgende afregning til 

foreningenaktiv@herning.dk. Kl. 18:00 – 19:00 afholdes 

generalforsamlingen. Charlotte laver invitationen samt 

formandsberetningen i samarbejde med Annette (formand). 

Generalforsamlingen afsluttes med foredrag af Debbie 

Hjuler. Tove aftaler endeligt tidspunkt med Debbie og 

sender Charlotte et par ord om foredragets indhold snarest 

og inden annoncering.  

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal 

være formanden i hænde senest 2 uger før 

Generalforsamlingen. 
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3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

A. Fremtidens 
Foreningen AKTIV 
 

B. Søvnhold (Status) 
 
C. Forespørgsel 

medlem (Status) 
 

D. Andre tilbud til 
medlemmerne 

 
E. Loop Fitness i 

Herning Centret  
 

 

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, Annette og Charlotte. 

Charlotte indkalder snarest styregruppen.  

 

b. Søvnhold siden sidst:  
Bestyrelsen vil gerne være med til at udbrede 
kendskabet til søvnhold fra CEB. Tilbuddet er nu 
annonceret på intra og hjemmesiden. Alle deltagere 
med medlemskab i Foreningen AKTIV modtager 25% 
rabat på deltagergebyret.  

 
c. Forespørgsel fra medlem fører til yderligere 

spørgsmål: Ønske fra medlem om tilskud til 
kiropraktorbehandlinger ved Rygcenteret Herning, 
fører bestyrelsen videre til spørgsmålet om hvorledes 
kiropraktorbehandlinger kan være forbyggende eller 
om behandlingsformen først er relevant som følge af 
en arbejdsskade.  Bestyrelsen er enige om at punktet 
er relevant at drøfte under generalforsamlingen d. 10. 
april 2019.  
 

d. Andre tilbud til medlemmer: 

Lise og Cherie vender tilbage med deres bud på 

arrangerede gå-turer i foreningen. De har begge 

flere års erfaring på den danske hærvej. 

Hanne undersøger også muligheden for Qi gong 

undervisning. Tiltagende kommer med på næste 

dagsorden.   

 

e. Medlemsrabat i Loop Herning centeret.  

Medlemskab koster normalt 210. kr.  

Vores medlemmer kan få medlemskab til 189 kr. inkl. 

gratis oprettelse (normalt 190 kr.) + looptjek (med 

vejning, fedtanalyse, muskelmasse m.m. (normalt 40 

kr.) Link her til Loops hjemmeside, Kontaktperson 

Nathalie, nku@loopfitness.dk, Charlotte annoncerer 

tilbuddet snarest.  

 
 

  

4. Seniorklubben 

https://loopfitness.com/da/herning/?gclid=CKiHpYCi798CFUtPGQodtSYCYw&gclsrc=ds
mailto:nku@loopfitness.dk
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Nyt program lægges snarest på intra og hjemmesiden. 

           

5. Bestyrelsen 

 

Virksomhedsbesøg 
 

Virksomhedsbesøg ved DK Company – Bent undersøger 
muligheden for et bestyrelsesbesøg til næste møde. 

 

6. Hjemmesiden 

 
Drift og vedligehold af 
hjemmesiden 

 

 
I forbindelse med hjemmesidens funktionalitet i Front-end 
og Back-end, er den nuværende Umbracoløsning ved at 
være så forældet, at det koster Foreningen AKTIV flere og 
flere servicetimer ved Konceptas, når blot det drejer sig om 
ganske almindelig vedligehold af hjemmesiden. 
 
For at være på forkant med fremtiden har Foreningen 
AKTIV pt. modtaget tilbud fra Konceptas, som er 
grundlæggeren af foreningens nuværende 
hjemmesideløsning. Yderligere afventer vi tilbud fra 
kommunikationsafdelingen med løsningmuligheden for et 
Subsite på Herning.dk.   
 
Punktet tages med til næste møde, hvor bestyrelsen vil 
vurdere, hvilket tilbud der bedst opfylder Foreningens og 
medlemmernes brug af hjemmesiden.  
 

 

7. Økonomi   

 

 

Vedlægges næste møde. 

  
 

 

8. Punkter til næste møde d. 14. marts ved Midtjysk Fysioterapi 

          

 
Nyhedsbreve: Forslag om at gøre Foreningen AKTIV´s 
tilbud mere synlige med nyhedsbreve. Bestyrelsen drøfter 
mulighederne næste gang. 
 
Qi gong: Hanne undersøger muligheder for undervisning i 
Qi gong. 
 
Gåture: Idéer fra Lise og Cherie. 
 
Økonomi: Charlotte får Erik Brixen til at sende et 
økonomisk overblik over regnskabet 2018. 
 
Sundhedsforsikring: 
Lone og Bent undersøger mulighederne for kunne give 
medlemmerne rabat på privattegnet sundhedsforsikring.  
  
Hjemmesiden: Bestyrelsen vurdere tilbud. 
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Generalforsamling: Fortsat planlægning. 
 
DK Company: Bent undersøger virksomhedsbesøg. 
 

9. Eventuelt   

 
 
 
 
 
 
 

 
Svømmehallens priser er steget pr. 21.01.19: 
Svømmehallens billetpriser gennem Foreningen AKTIV 
hæves fra 250 kr. - 260 kr. for 30 stk. billetter.  
Prisændringen sker efter svømmehallens årlige prisstigning 
for 2019. Medlemmerne vil stadig opleve en god besparelse 
på deres web-køb af svømmebilletter gennem Foreningen 
AKTIV. 
 
Forslag til 2020 generalforsamling: 
Foredrag med Dan Nielsen der dyrker Ultracykling. 

 

 


