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                                         Referat 
Mødetype: Bestyrelsesmøde (kort) 

Dato: Mandag d. 13. januar 2020 

Sted og tidspunkt: kl. 09.30 – 12.00, Fuglsangsø Centret (Bent søger for lokale) 

Ansvarlig for mad/drikkevarer: (Bent søger for brød og kaffe) 

Ordstyrer: Bent Andersen 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

 
Tilstedeværende: Charlotte Kops, Lone Lei, Bent Andersen, Tove Overgaard, Tina 
Østergaard, Annette Møller og Hanne Christensen. 
 

 
 

Punkt 1. Godkendelse af forhenværende referat 

 
Godkendelse af referat d. 5. dec. 
 

Referatet er godkendt!  

Punkt 2. Regnskab 

2 a. Regnskab  
(Vedhæftet til mødets endelige 
dagsorden) 

 
 
 
2 b. Billetpriser 
 
2 c. Gennemgang af 
medlemmer.  
 
 
 
 
 

 
 
2 a. Gennemgang af regnskabet 2019 
Regnskabet blev gennemgået uden yderligere 
kommentar. 
 
 
 
 
2 b. Billetpriser 2020 
Bestyrelsen vurderer pt. om foreningens rabat på 
entrebilletterne til Herning Svømmehal er blevet 
for dyr en post for foreningen og dens 
fremadrettede økonomi. Dette set ift. en større 
medlemstilgang.  
Derfor ønsker man nu at se på foreningens 
indkøbsaftale af entrebilletter til Herning 
Svømmehal. Bent og Charlotte booker et møde 
med Herning Svømmehal med mulighed for en 
drøftelse af den nuværende samarbejdsaftale. 
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I dag har medlemmerne mulighed for at tilkøbe 
entré billetter via Foreningen AKTIV´s hjemmeside 
til en fordelagtig pris svarende til svømmehallens 
vejledende mængderabat á 100 stk. entrebilletter.  
Udover at medlemmerne får entrebilletterne til en 
attraktiv mængderabat, giver Foreningen AKTIV 
yderligere 25% rabat til medlemmet. 
 
På baggrund af at Foreningen AKTIV ofte bliver 
spurgt om billetterne også gælder til ægtefælder, 
børn og børnebørn osv., vil man nu i samme 
omgang prøve at undersøge muligheden.  
 

 
2 c. Gennemgang af medlemmer (Status) 
Der er nu lavet en gennemgang af medlemmerne 
og deres medlemskaber i svømmehallen. Dertil 
har Charlotte har opkrævet og modtaget 
manglende kontingentindbetalinger fra 
medlemmer på samlet 6000 kr. Bent og Lone vil 
sørge for at foreningen kommer i mål med de 
sidste manglende indbetalinger. 
 
Punktet udsættes til næste dagsorden. 

 

Punkt 3. Fremtidens Foreningen AKTIV 

 

3 a. Fremtidens Foreningen 
AKTIV (Status fra Bent, Lone og 

Annette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 b. Bevæg dig for Livet 
(Charlotte fortæller) 
 
 

 
 
 
3 a. Status på ansættelse af 
fuldtidsmedarbejder 
Bestyrelsen afventer endnu svar fra Sundhed og 
Ældre om foreningens nyansættelse af en fuldtids-
projektmedarbejder kan blive gennem Sundhed og 
Ældre.  
 
Når aftalen er endelig, vil man hurtigst muligt få 
styr på ansættelseskontrakt, løn og 
handlingsplaner m.m. af udvalgsgruppen.  
 
 
 
3 b. Møde med projektkonsulent Mette 
Skærbæk 
Charlotte har haft møde med Herning Kommunes 
projektkonsulent Mette Skærbæk fra Bevæg dig 
for Livet.  
Bevæg dig for livet og Foreningen AKTIV´s tiltag 
peger i samme retning og begge parter ser frem til 
et samarbejde på tværs i 2020. 
Til februar er Foreningen AKTIV med Charlotte 
som repræsentant inviteret til et informationsmøde 
med direktørerne fra DGI og Dansk Firma Idræt.  
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Punkt 4. Hjemmesiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 a-d. Drift og vedligehold af 
hjemmesiden  

Til dette punkt bedes bestyrelsen 
forberede sig ved at logge ind på den 
nye hjemmeside med det seneste 
login herunder:  
Brugernavn: theisabildskov12@gmail.com 
Kodeord: Foreningen2019AKTIV! 
Du logger ind via: 
https://zenmediaweb.dk/aktiv/wp-admin/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 a. Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne 
og foreningens nye projekt-
udviklingskonsulent Billederne af bestyrelsen 
tages enkeltvis. Lone tager Kamera med.   
 
Bestyrelsen fik taget billeder til hjemmesiden. 
Lone sender billederne til Charlotte.  
 
 
4 b. Bestyrelsens endelige vedtagelse af 
medlemsskabstyperne på den ny hjemmeside 
 

- Basismedlemsskab 50 kr. pr. mdr.: 
Bestyrelsen planlægger et nyt 
basismedlemsskab på den nye hjemmeside 
til 50 kr. pr. mdr. uden binding til foreningen 
motionssteder. Man er enige i bestyrelsen, 
at man ønsker at tiltrække flere nye 
medlemmer. Ansatte med bosted i andre 
kommuner, vil med dette medlemskab 
stadig kunne benytte foreningens fordele 
uden tilknytning til ét af foreningens 
motionssteder. Bestyrelsen informerer Elin 
Mogensen fra TAK vedr. omstrukturering i 
medlemsbetingelserne. 

 
Medlemskabet er godkendt uden yderligere 
forslag. 

   
- AKTIV 60 kr. pr. mdr.  

Medlemskabet giver tilknytning til ét 
Foreningen AKTIV´s udbud af 
motionssteder samt foreningens andre 
fordele. Forslag til ny pris af AKTIV 60 kr. 
pr. mdr. sættes op til 75 kr. pr. mdr. 
Charlotte sætter punktet til afstemning 
under næste generalforsamling 2020. 

 
Medlemskabet er godkendt uden yderligere 
forslag. 

 
- Super AKTIV 120 kr. pr. mdr.  

Medlemskab med adgang til svømning og 
fitness i svømmehallen samt foreningen 
andre fordele. 
 
Medlemskabet er godkendt uden yderligere 
forslag. 

 

mailto:theisabildskov12@gmail.com
https://zenmediaweb.dk/aktiv/wp-admin/admin.php?page=memberpress-options&stripe-action=connected#mepr-integration
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4 e. App løsning 
(Status fra Tina) 

- Dobbelt AKTIV 150 kr. pr. mdr.
Medlemskab træning med partner samt
medlemmet har adgang til foreningens
andre fordele.

Medlemskabet er godkendt uden yderligere 
forslag. 

4 c. Kontingent og hæftelse: 
Med den nye hjemmeside er det muligt at betale 
månedligt eller årligt. Ind- og udmeldelsesreglerne 
er de samme som ellers. Betaler man for et års 
abonnement hæfter man for hele året.  

Charlotte undersøger betaling og indmeldelses- 
mulighederne med Zenmedia, som i sidste ende 
har indflydelse på fristerne for deadlines.  

4 d. Overflytning af nuværende medlemmer 
med præmier: Forslag til opstartskonkurrence når 
nuværende medlemmer tilmelder sig den nye 
hjemmeside. Første præmie: Kroophold for to 
pers.  
Anden præmie: Middag ved. Brødrene Price. 
Tredje præmie: Gavekort til Wesselyoga. Der vil 
blive trukket lod mellem alle medlemmerne, som 
er kommet over på den nye betalingsløsning.  

Derudover sikrer man, at alle de nuværende 
medlemmer overflyttes i det nye system, inden 
man opsiger aftalen med løn. Man forsøger at 
overflytte medlemmerne, således at 
medlemmerne kun skal ind og registrere deres 
betalingsoplysninger.  

Man starter overflytningen af giromedlemmerne 
slut januar og håndterer de resterende 
medlemmer løbende. Målsætningen er 1/3. 
Herefter udtrækkes præmierne. 
Vigtigt at medlemmerne Guide gennem 
overflytning.   

4 e. App løsning 

Tina arbejder videre på sagen. 
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Punkt 5. Arrangementer 

Generalforsamling d. 31. marts 
2020  

Ideer til evt. foredragsholder, andet? 

Programmet for årets generalforsamling 
• Kl. 16:00 – 17.30 Messe og information om 

foreningens nye hjemmeside.

• Kl. 17:30 -18:00 (introduktion af Sense mad) 
Servering af lettere traktement i form af 
tapas, salat m.m.

• Kl. 18:00 – 19:00 Generalforsamling 
herunder serveres kaffe og kage 
Dagsordenen findes på

www.foreningenaktiv.dk

• Kl. 19.00 – 20:00 Spændende foredrag med 
Dan Nielsen, der har kørt Race Across 
Amerika

Tina afklarer tidspunktet for foredraget med Dan.  

Behandlerne inviteres med til spisning samt 
generalforsamling og foredrag, hvis de ønsker 
det. 

Punkt 6. Bestyrelsen 

6 a. Bestyrelsen, suppleanter 
og valg 
(Der drøftes om hvem der er på valg 
i 2020 bestyrelsen) 

6 b. Drøftelse af 
forretningsgangsbeskrivelse 
(Bestyrelsen bedes overveje om en 
forretningsgangsbeskrivelse kan 
være en fordel for foreningens 
fremadrettede arbejde?) 

6 a. Valg 2020 

Menige bestyrelsesmedlemmer: 
Annette Møller og Hanne Christensen, begge 
ønsker ikke genvalg. 

Joan Mikkelsen, revisor  
Bente Schleicher, revisor suppleant 
Ida Machmüller, Senior suppleant 

6 b.  
Der udarbejdes en handlingsplan, når der er 
styr på Charlottes ansættelseskontrakt.  

http://www.foreningenaktiv.dk/
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Punkt 6. Medlemsfordele nye tiltage/forbedringer af nuværende 

 6 a. Stress Coach 
(Se vedhæftede fil fra Anni) 

 6 b. Motionsforening 
under sygehuset 
(Status fra Bent) 

6c. 

Hjælp af fysioterapeut 

(Charlotte fortæller) 

6 a. 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. 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. Link til Annis 
hjemmeside: https://stressmasterboi.dk/ 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 

2 

3 

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.  

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.  

Seneste nyt: Anni ønsker at blive en del af Foreningen 
AKTIV´s behandlingstilbud.  

Bestyrelsen ønsker, at man udbyder den 
del, der særligt henvender sig til
søvnvejledning. Charlotte får Anni til at 
sende et nyt oplæg. Charlotte sender 
efterfølgende oplægget til bestyrelsen, som
godkender det via mail. 

6 b. Henvendelse fra motionsforeningen 
Bent henter mere viden af motionsforeningen. 
 Punktet parkeres under parkerede emner. 

6 c. Generel drøftelse af foreningens tilbud 
Punktet udskydes til næste møde, hvor 
bestyrelsen inden mødet tager stilling til, 
hvordan foreningens hjælp til fysioterapi bør 
udbydes.  

https://stressmasterboi.dk/
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Parkerede emner: 

- Promovering af behandlere efter højeste rabat
Guld er til de behandlere der tilgodeser medlemmerne med 15 % rabat, og som
Foreningen AKTIV til gengæld annoncerer på Facebook og øverst på hjemmesiden.
Sølv er til de behandlere der tilgodeser medlemmerne med 10% evt. link på
hjemmesiden. Bronze er til de behandlere som ikke giver medlemmerne ekstra
ordinær rabt.

- Nyhedsbreve
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.

-

 6d.  

 Ansøger Zoneterapeut 

(ansøgning  

vedhæftet dagsorden) 

6e.  

Aftale med Sdr. Felding 

(Charlotte fortæller) 

6 d. Beslutning om foreningen skal 
udbyde Zoneterapi i Timring. 

Bent tager ud og besøger hende. 
Punktet udsættes til næste dagsorden. 

6 e. Mulighederne for et fremtidigt 
samarbejde 
Foreningen AKTIV har modtaget en 
forespørgsel fra et medlem om en 
samarbejdsaftale med Sdr. Felding motion. 
Der er lige nu 12 potentielle medlemmer 
bosat i Sdr. Felding. Charlotte arbejder videre 
med samarbejdsmulighederne.  
Punktet sættes på næste dagsorden.  

Punkt 7. Eventuelt 

Næste møde d. 12. marts 
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- Gavepakker
Bestyrelsen synes det er en god idé med gavepakker i form af megandice, som krus, 
termokopper, kaps, rygsække, håndklæder og paraplyer, t-shirts. Forslag til 
selvklæbende logo på megandice undersøges nærmere. Charlotte har undersøgt 
hvad selvklæbende logo koster: Det bedste bud er at der printes på superklæb med 
en mat laminat for at beskytte mod slid. Leverandøren giver ingen garantier for 
holdbarheden. Prisen for 100 stk. i format 4 x 6 cm = 800 kr.  
Man overvejer at undersøge prisen for kop med logo.  

- Linneberg Yoga

Punktet parkeres under næste dagsorden. (Lone snakker med Linneberg ved 
lejlighed)


