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  Referat d. 6 december 2018  

(Emne, indhold og beslutninger) 

 

Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 

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

Ansvarlig for mad/drikkevarer og mødested: Annette Møller  

Ordstyrer: Annette Møller 

Referent: Charlotte Hansen 

Tilstedeværende: Per Tordrup, Annette Møller, Tove Brandt Overgaard, Bent Ove Andersen, Lone Toftegaard 
Lei, Hanne Christensen, Tina Østergaard, Charlotte Kops Hansen 

Fraværende: (ingen fraværende) 

1. Godkendelse af forhenværende referat 

 
Godkendelse af referat fra 
oktober samt ekstra ordinært 
bestyrelsesmøde 
 

Rettelse til referat oktober punkt 8. ”Budget” og ”Refusion”: 
Refusion til TAK (Træning og aktivitetsstederne) rettes til 
99.000 kr.  
 

 

2. Arrangementer 

Generalforsamlingen 2019 
 

 
 

Bestyrelsen inviterer Debbie Hjuler til at holde foredrag til 

næste generalforsamling.  

Punktet sættes på til næste møde, hvor detaljerne om 

programmet aftales.  
 

 

3. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

A. Fremtidens 
Foreningen AKTIV 
 

B. Søvnhold (Status) 
 
C. Forespørgsel 

medlem  
 

D. Indkøb 
 
E. Andre tilbud til 

medlemmerne 

 

a. Bestyrelsen drøfter mulighederne for fremtidens 

Forening AKTIV, og arbejder videre med udviklingen 

til næste møde.  

 

b. Søvnhold siden sidst:  
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.  
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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. 
 
Efter januar drøftes søvnhold med Anita Lund Kjær. 
Punktet tages op på næste møde. 
 

c. Ønske fra medlem om tilskud til 
kiropraktorbehandlinger ved rygcenteret Herning. 
Vi er nød til at kigge tilbage i historikken og derfor 
udskydes punktet til næste gang. 

 

d. Indkøb af merchandise. 

Tove har undersøgt mulighederne for rygsække 

poser med logo. Der er enighed i, at vi ved lejlighed 

indkøber et antal rygsætte til Stafet for livet, 

Fuglsangsø Stafetten og andre sociale aktiviteter. 

Charlotte gemmer tilbuddet. 

 

e. Skal Foreningen udbyde rabat på Qi gong og tilbyde 

arrangerede gå turer på den danske hærvej? 

Vi arbejdere videre med begge tiltag. Charlotte 

spøger Cherie og Lise om de har lyst til at stå for 

arrangementet. Bent undersøger Qi gong. Tiltagene 

tages med til næste møde. 
 

4. Seniorklubben 

 

 

a. Seniorarrangement d. 23.okt. Guidet tur rundt med 
astronom Hans Rossbjerg . 

 

b. 30. nov. på Big World med 10 deltagere.  

 

c. Seniorklubben ønsker at arrangere en rundvisning 
ved TV-Midtvest. Ønsket udsættes, da minimum 
deltagelsen for en guidet rundvisning på tv stationen 
ligger på 35 personer.  

 

d. Næste års program udkommer til januar 2019. 
Charlotte annoncerer programmet.        

 

 

 

           



 

3 
 

5. Bestyrelsen 

 

Virksomhedsbesøg 
 

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

 

6. Hjemmesiden 

 
 

A. Nye betalingsformer 
(Status) 
 

B. Cookies på hjemmesiden 
(Status) 

 
A. Nye betalingsformer er installeret:  

 
 

B. Cookies er installeret: 
 

 

7. Budget   

A. Forsikringer 
 

 

 
A. Ansvar/Ulykke forsikringer ved Tryg:  

Der er forhandlet et nyt forsikringstilbud hjem fra 
Tryg. Tilbuddet er steget pga. manglende 
dækning i henhold til forsikringsbetingelserne for 
at de menige bestyrelsesmedlemmer er dækket 
ift. Arbejdsskade.   
Før pris: 3461 kr.   
Nu pris årligt 7.076 kr. 
 
Tilbuddet er godkendt af Erik Brixen. 

 
 
 

 

 

 

8. Punkter til næste møde 

          

 

Punkt 2. Generalforsamling 

Planlægning af det endelige program til 

Generalforsamlingen 2019. 

 

Punkt 3. Fremtidens Foreningen AKTIV 

Forening AKTIV, og arbejder videre med udviklingen til 

næste møde.  

 

Punkt 3.Søvnhold siden sidst:  

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.  
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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. 

 
Efter januar drøftes søvnhold med Anita Lund Kjær. 
Punktet tages op på næste møde. 
 
Punkt 3. Ønske fra medlem om tilskud til 
kiropraktorbehandlinger ved rygcenteret Herning. 
Vi er nød til at kigge tilbage i historikken og derfor udskydes 
punktet til næste gang. 
 
Punkt 3. Skal Foreningen udbyde rabat på Qi gong og 
tilbyde arrangerede gå turer på den danske hærvej? 
Skal Foreningen udbyde rabat på Qi gong og tilbyde 

arrangerede gå turer på den danske hærvej? 

Vi arbejdere videre med begge tiltag. Charlotte spøger 

Cherie og Lise om de har lyst til at stå for arrangementet. 

Bent undersøger Qi gong. Tiltagene tages med til næste 

møde. 

 
Punkt 5. Virksomhedsbesøg ved DK Company 

Bent undersøger muligheden for et virksomhedsbesøg. 

 

 

 

 

 

 

9. Eventuelt   

 
 

 
Punktet om Ambassadørerne er udgået fra drejebogen, 
efter at ambassadørerne er opsagte. 
 
 

 

 


