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Referat (Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 
Dato: Torsdag d. 22. august. 
Sted og tidspunkt: kl. 12.00 – 14.30, v. Fuglsangsø centeret. (Bent søger for lokale) 
Ansvarlig for mad/drikkevarer: Bent Andersen/Charlotte Kops Hansen 
Tilstedeværende: Charlotte Kops, Lone Lei, Bent Andersen, Tove Overgaard, Tina Østergaard, Annette Møller 
og Hanne Christensen. 
 
Ordstyrer: Bent Andersen 
 
Referent: Charlotte Kops Hansen 

 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

 
Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet i maj 
 

Referatet er godkendt.   

2. Arrangementer 

A. Fuglsangsø Stafetten 
B. Stafet For Livet 

 

 

a. Ris og ros til næste års planlægning af 
Fuglsangsø Stafetten. 

 
Fint arrangement. God forplejning. Ingen ændringer og tiltag til 
næste års arrangement. Bestyrelsen satser på bedre nyheds 
flow og heraf flere tilmeldinger. 

 

b. Planlægning af Stafet For Livet  
(Lørdag d. 24. – Søndag d. 25. august) 
 

• Arrangører: Annette og Hanne. 

• Holdet: ”Støt med fødderne” er tilmeldt nu 
30 tilmeldinger.  

• Charlotte har bestilt 2 telte. 

• Der er annonceret på intra og 
hjemmesiden før og efter sommerferien. 

• Flyers er lagt i kantinen.  

• Charlotte printer nye flyers, som afhentes 
af Annette. 

• Pynt med rønnebær og lyng. Forplejning 
fra kantinen. 

• Oversigten med sidste års planlægning er 
opdateret og mailet til 
foreningenaktiv@herning.dk 
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• Foreningen AKTIV har modtaget to 
sponsorgaver fra Eva Wessel og BeneFit, 
som udloddes til to forskellige deltagere til 
Stafet for Livet og som har medlemskab i  
Foreningen AKTIV. 

 
 

 

3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

  
 
A. Fremtidens  

Foreningen AKTIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Nyhedsbreve 
medlemmerne (Punktet er i 

venteposition indtil Foreningen 
får etableret en ny hjemmeside) 
 
 
 
 
 
 

 
C. Gavepakke 

 
 
 

 
 

D. Arrangerede gå- turer 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 og Annette. 

 
Seneste nyt – Bestyrelsens idéer til Fremtidens 
Foreningen AKTIV, imødekommes af HR samt flere 
chefer ved Herning Kommune. Der er nu booket møde 
med Mette Klaris d. 30/8.  
 
Siden sidst har Charlotte også deltaget i et Erfra-møde, 
som repræsentant fra Foreningen AKTIV, sammen med 
forskellige medarbejdere fra CEB, som har fokus på 
forebyggelsesindsatsen hos Herning Kommunes 
borgere. Referatet fra Erfra-mødet er vedhæftet sammen 
med dagsorden.  
 
 

b. Nyhedsbreve ud til medlemmerne Forslag om at 
gøre Foreningen AKTIV´s tilbud mere synlige med 
nyhedsbreve. Forslag om at reklamere via 
bestyrelsesmedlemmernes mailsignatur med 
AKTIV logo og link til hjemmesiden. Charlotte har 
sendt et forslag til bestyrelsen. Derudover ønske 
om salg via andre kanaler, som f.eks. Facebook 
samt brochure der vedlægges ansættelsesbrev. 
Forslagene er pt. venteposition, indtil Foreningen 
får etableret en ny hjemmeside. 

 
c. Gavepakke (forslag fra Bent)  

Bestyrelsen synes det er en god idé med 
gavepakker i form af megandice, som krus, 
termokopper, kaps, rygsække og paraplyer. 
Forslag til selvklæbende logo på megandice 
undersøges nærmere.  

 
d. Arrangerede gå-turer  

Bent sætter gang i aktiviteten og laver forslag til 
Lise, Cherie og Tove, der alle tre har flere års 
erfaring på den Danske Hærvej.   
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E. Qi gong 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Yogagrow (siden sidst) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

G. Nyt tilbud fra Wessel 
Yoga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Stress Coach 

 
 
 
 

 
 

e. Qi gong Hanne har snakket med Dorte Nielsen, 
som underviser i Qi gong. 10 x mandage i 
tidsrummet 15.30 -16.30. Pris pr. deltager 1000 kr. 
for 10 gange. Minimum 8 pers. på et hold. 
 
Efter prøvetime med bestyrelsen udbydes der ikke 
Qi gong, da vi endnu ingen har fået en 
tilbagemelding fra instruktør Dorthe Nielsen.  
 
Bliver det aktuelt tager Foreningen det op igen.  
 

 
f.  Yogagrow Yogagrow imødekommer bestyrelsens 

ønske om at kunne tilgodese tilbud til 
medlemmerne uden for Herning by. Bent tager 
derfor et møde med Dorte med mulighed for en  
kommende medlemsaftale. 
 
Der er desværre ikke indgået en aftale med 
Yogagrow, da man i bestyrelsen ikke har kunnet 
forhandle en aftale hjem, som tilgodeser 
medlemmerne.   

 
g.  Nyt tilbud fra Wessel Yoga (se vedhæftede fil) 

I juni måned er Eva uddannet og certificeret 
Hormon Yoga Terapi i Italien, hos selveste Dinah 
Rodrigues, en brasiliansk dame på 92 år, som har 
udviklet Hormon Yoga terapi til kvinder.  
Eva arrangerer en 2 dages workshop i starten af 
november og vil gerne høre, om Foreningen 
AKTIV vil give rabat til medlemmerne.  

  

            Prisen for den 2 dages workshop er 1400 kr.  
  
Bestyrelsen vil gerne støtte op om workshoppen med 
25% til medlemmerne. Charlotte annoncerer tilbuddet på 
hjemmesiden og intra.  
 

h. Stress Coach, Anni Kirstine Boi fra Teknik og 
Miljø, anbefalet af HR. Anni er ansat ved Teknik 
og Miljø og har ved siden af arbejde uddannet sig 
til Stress Coach og søvnvejleder. 
 
Tanken er, og efter anbefaling af Herning 
Kommunes HR chef, Benedikte Lohfert Würtz, at 
Anni kunne komme ind under Foreningen AKTIV 
som et ekstraordinært tilbud til medlemmerne der 
enten er på vej ind/ud af stress eller bare lige har 
brug for et skub i den rigtige retning.  
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Anni vil kunne nå at fange flere medlemmer inden 
de ryger ud i stress og hun vil kunne henvise til 
Foreningen AKTIV´s attraktive motionstilbud.  
 
Ligesom vi altid arbejder, tilbyder Anni 10 % rabat 
på hendes behandlinger og vi tilbyder 25%. 
Priserne ser således ud: 

  
- Forløb af 8 gange – Halvanden time første 

gangen, og ca. 1 time de efterfølgende gange:       
Pris: 6000 kr. heraf 10% og 25 % af AKTIV = 
medlemmets pris 4000 kr.  

- 1 times coaching – Pris: 700 kr. heraf 10% fra 
Anni og 25% af AKTIV = medlemmets pris = 455 
kr. (normal pris 800 kr.) 

- Søvnforløb a´ 4 gange – Pris: 3000 kr. heraf 10% 
fra Anni og 25% af AKTIV = medlemmets pris 
1950 kr. 

- Endnu mere nytænkende for Foreningen AKTIV 
er, at Anni tilbyder en telefonisk hotline i Stress 
coaching og søvnvejledning. Her er Anni´s forslag 
1 time om ugen fra 7.00 til 8.00. 

  
 Link til Annis hjemmeside: https://stressmasterboi.dk/ 
  
Bestyrelsen bakker gerne op om et fremtidigt 
samarbejde, med forslag om at overgive stafetten om en 
hotline med stresscoachen til HR. Foreningen bakker op 
om tilskud til yderligere behandling og træning. Charlotte 
kontakter Anni med forslaget. 
 
   

4. Seniorklubben 

 
 

 
Ingen nye tiltag 
 

 

5. Hjemmesiden 

Drift og vedligehold af 
hjemmesiden 

 
Drift og vedligehold af hjemmesiden (se vedhæftede 
tilbud) 
 
I forbindelse med hjemmesidens funktionalitet i Front-end 
og Back-end, er den nuværende Umbraco løsning 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 modtaget tilbud fra flere forskellige IT 
virksomheder. 
 

1. Første tilbud er fra Konceptas som ligger på fra 
145.000 kr. til 245.000 kr. 

2. Det andet tilbud er fra Kraftværk som ligger fra 
100.000 kr. med en subsite løsning på Herning.dk 

 

https://stressmasterboi.dk/
https://stressmasterboi.dk/
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3. Det tredje tilbud fra Criate ligger på 136.700 for 
implementering af ny hjemmeside inkl. 
fotografering, Hosting, fri support og service. 
 

 
 
 
Trods det gode tilbud fra Criate har Lone og Charlotte 
haft møde Zenmedia, efter anbefaling fra Borgerservice 
og Erhvervschef, Henrik Kjeldsen.  
 
Efter grundig gennemgang af tilbuddet fra, vælger 
bestyrelsen at gå med tilbuddet fra Zenmedia og i 
samarbejde med Criate, som skal stå for nye billeder til 
hjemmesidens design.  
 
Charlotte og Lone indkalder snarest muligt til et opstarts 
møde med Zenmedia og Criate.  
 
 

6. Budget   

 

A. Halvårligt regnskab  
 
B. Gennemgang af 

medlemmer 
 

 
 

 
a. Halvårlige regnskab.  

(Vedhæftede fil ved dagsorden) 
 
Regnskabet er gennemgået af bestyrelsen. 
  

 
b. Gennemgang af medlemmer  

(status fra Charlotte) 
 
Charlotte har fået hjælp af Camilla Hvam, 
vikar i Medarbejderservice, til at gennemgå 
medlemskartoteket. 75 personer mangler 
endnu at blive ajourført. Under 
gennemgangen bliver der undersøgt om alle 
medlemmerne bliver trukket i løn til deres 
medlemskaber og om medlemmer der skal 
trækkes via giro står rigtigt i systemet. 
Bestyrelsen får endelig besked, når opgaven 
er afsluttet.    
 

  
 

 

7. Punkter til næste møde 

 

 
Hanne ønsker at drøfte Seniorklubbens fremtid. Punktet 
udsættes til næste dagsorden.  

 

 

8. Eventuelt   

  

A. Orientering om 
entrébilletter 

 
 
 

 
a. Orientering om entrébilletter v. Herning 

Svømmehal 
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at 
svømmebilletter i Herning svømmehal indfries 
af medlemmet selv, eller i følgeskab med 
ægtefælde/samlever. Over sommeren er nogle 
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B. Pers afskedsmiddag 
 
 
 

C. Fredag 1. november  
 
 
 

D. Næste møde - Ny 
indkaldelse 

 
 

E. Opdatering af brochurer.  
 

Foreningen AKTIV medlemmer blevet afvist 
direkte i svømmehallen, fordi de har ønsket at 
tage deres børn/børnebørn med ind og svømme 
på Foreningen AKTIV´s medlemsbilletter.  
 
Charlotte har indgået en aftale med Jette 
Michaelsen, assisterende halinspektør, at 
svømmehallen fortsætter med at afvise 
medlemmer, som forsøger at tage deres 
børn/børnebørn med på Foreningen AKTIV´s 
billetter. Henvendelser og klager, bliver løbende 
fulgt op på i dialog mellem svømmehallen og 
Foreningen AKTIV. 

 
 

b. Pers afskedsmiddag  
Bestyrelsen mødes tirsdag d. 27. august kl. 
17.00. på Marco Polo. 

 
c. Fredag d. 1. november  

Foreningen AKTIV ønsker en stand på Herning 
Kommunes motionsarrangement d. 1. november. 
Charlotte undersøger det med arrangørerne  

 
d. Næste møde – Ny mødeindkaldelse 

Charlotte indkalder til nyt bestyrelsesmøde d. 26. 
sep. Mødet afholdes v. TræningsHuset i Lind. 

 
e. Opdatering af brochurer  

Charlotte og Bent sætter sig sammen og 
opdaterer Foreningen AKTIV brochuren. 

 
 

 


