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Referat: Skype møde - Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV, tors. d. 23. april 

Ordstyrer: Bent Ove Andersen 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

Tilstedeværende: Charlotte Kops Hansen, Lone Lei, Bent Andersen, Tove Overgaard og Tina Østergaard. 

Fraværende: Hanne Christensen og Annette Møller. 

Punkt 1. Coronakrisen 

Generel håndtering af krisen. Skal vi orientere medlemmerne mere end vi i forvejen har gjort? 

Skal vi lave en gennemsnitsafregning til svømmehallen, da de mister mange indtægter?  

 

Bestyrelsen er enige i at Foreningen AKTIV følger samfundsnormen i denne tid og ligesom hele 

foreningsverdenen er grundstenen i Foreningen AKTIV også bundet op på medlemmerne og 

medlemskontingenterne. Derfor opfordrer bestyrelsen til af nuværende medlemmerne og nye 

medlemmer støtter Foreningen AKTIV med deres medlemskontingent under denne 

udsædvanelige periode.  

 

Charlotte laver et nyhedsbrev til hjemmesiden, intra og facebook, som informerer 

medlemmerne og nye medlemmer om bestyrelsens opfordring, samt en orientering om alle de 

goder, der er forbundet ved at være en del af fællesskabet i Foreningen AKTIV. 

Punkt 2. Godkendelse af forhenværende referat 

                       Referatet er godkendt. 

Punkt 3. Regnskab, billetpriser og statisk på aldersgrupper 

3a. Gennemgang af regnskab (vedhæftes mødets endelige dagsorden) 

Regnskabet er gennemgået og bestyrelsen holder øje med foreningens løbende udgifter. 

Derudover orientering om afregning til Borgerservice januar - februar 2020 i alt 20.440 kr. 

Opgørelse til Konceptas for den gamle hjemmeside: Startbeløb på 8265 kr. forhandlet og 

nedjusteret til 4147 kr.  

Dato for afregning af husleje i Svømmehallen? Bestyrelsen får lavet en aftale om en årlig 

afregning gældende fra dec. 2020. Samme periodes afregning til Træning og Aktivitet. 

3b. Billetpriser (Status fra Bent og Charlotte)  

Bestyrelsen vurderer pt. om foreningens rabat på entrebilletter til Herning Svømmehal er 

blevet for dyr en post for foreningen og den fremadrettede økonomi. Dette set ift. en større 

medlemstilgang. I dag har medlemmerne mulighed for at tilkøbe entrébilletter 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 AKTIV yderligere 25% rabat til medlemmet. På baggrund af at 

AKTIV ofte bliver spurgt om billetterne også gælder til ægtefælder, børn og børnebørn osv., vil 
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man nu i samme omgang prøve at undersøge muligheden. Charlotte og Bent booker møde 

med svømmehallen med mulighed for en drøftelse af den nuværende samarbejdsaftale. 

 

Svømmehallen accepterer foreningens idé om at sælge flere billetter til mængderabat. 

Forringelsen for foreningens medlemmer er at medlemsrabatten på 25% fra Foreningen 

AKTIV falder bort. Til gengæld udvides medlemmerne muligheder idet man både åbner for at 

medlemmerne i fremtiden må ledsage nærmeste familiemedlemmer, samt at man som 

medlem kan indkøbe et mindre antal billetter sammenholdt med svømmehallens nuværende 

mængderabat på 100 stk. billetter. 

 

Charlotte laver til næste gang et økonomisk overblik over sidste års regnskab over indkøbte 

svømmebilletter. 

 
3c. Gennemgang af medlemmer (Status fra Lone og Bent) 
Der er nu lavet en gennemgang af medlemmerne og deres medlemskaber i Svømmehallen. 
Dertil har Charlotte opkrævet og modtaget manglende kontingentindbetalinger fra 
medlemmer på samlet 6000 kr.  

 
Bent forsøger at komme i mål med de sidste manglende indbetalinger. 

 
3d. Medlemmernes aldersgrupper 

 
- Alder: 22-30 = 17 medlemmer 

- Alder: 31 -40 = 110 medlemmer 

- Alder: 41-50= 222 medlemmer 

- Alder: 51-60 = 360 medlemmer 

- Alder: 61-70 = 261 medlemmer 

- Alder: 71-83 = 58 medlemmer 

Udviklingspotentialet er at få fat i flere nye grupper. Overvejer mere målrettede tilbud til de 

aldersgrupper med færrest medlemmer . Charlotte arbejder videre med at undersøge 

aktivitetspotentialerne for aldersgrupperne: 22-30 og 31-40. Spørgsmålet er helt konkret 

hvilken retning vi skal i for at fange de unge. 

 

Punkt 4. Skype møde med Erik Hattens (Bent og Lone)  
Lone og Bent præsenterede Erik Hattens for foreningens nye tiltag og visioner via skype møde i marts.  

Erik vil afklare hvad der ligger i foreningens aftale med Herning Kommune jf. referatet fra 2008. Heri 

nævnes bl.a. et økonomisk tilskud fra Herning Kommune på 10 kr. pr. medlem.  

 

Man afventer en afklaring fra Erik til næste skypemøde i juni. 
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Punkt 5. Arrangementer 
 

5a. Plan for Generalforsamlingen d. 31. marts 

(indbydelse, dagsorden og menu vedhæftet mødets endelige dagsorden) 

- Tilmeldinger indtil nu  

- Behandlere til messen: Sygeplejebutikken, Wessel Yoga, Mindfulness, Herning Akupunktur 
Klinik, Storm Hypnose, Vandrepigerne, Hanne gejl massør, Mette Skærbæk Bevæg dig for 
livet. 

- Borde, lokaler, rumdelere til behandlerne,  
- Menu (Der bestilles mad til alle behandlerne) 
- Hjælpere til servering 
- Foredrag  
- Punkter til dagsorden – godkendes  
- Valg af bestyrelse og suppleanter 2020:  

Menige bestyrelsesmedlemmer Hanne Christensen og Annette Møller ønsker ikke genvalg.  
Per Tordrup ønsker at tiltræde i stedet for Hanne. Der mangler en erstatning for Annette. 
Joan Mikkelsen, revisor, ikke længere ansat i kommunen. Skal der findes en ny? 
Suppleant, Eva Vældgaard ønsker ikke genvalg. Der skal findes en ny. 
Bente Schleicher ønsker genvalg. Ida Machmüller ønsker genvalg. 
 
Bestyrelsen afventer regerings udmelding d. 11. maj. 

 

5b. Mandagsgåture  

Henvendelse fra Karsten Skipper om gåture med Mindfulness. Henvendelsen er videresendt til Lise 

Lykke, som er med på to arrangerede gåture med Karsten d. 21. april og d. 28. april rundt om 

knudmosen. Deltagerbeløbet er 50 kr. for medlemmer. Ingen omkostninger til AKTIV. Charlotte 

Annoncerer arrangementet snarest.   

Læs mere om Karsten Skipper 

 

                Arrangementet udskydes midlertidigt. 

 

5c. Plan for Fuglsangsø Stafetten d. 16. juni 

Arrangementet er Aflyst.  

 

5d. Tovholder for Stafet for Livet d. 22.-23. august 

Afventer at høre om arrangementet er aflyst. 

  

5e. Idéer til Super dagen med Herning Kommune 

Charlotte henvender sig til arrangementsgruppen og tilbyder Foreningen AKTIV´s bidrag. 
 

 

 

 

 

https://integrativvejledning.dk/karsten-skipper/
https://integrativvejledning.dk/karsten-skipper/
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Punkt 6. Hjemmesiden 
 

6a. Kontingent og hæftelse Med den nye hjemmeside er det muligt at betale månedligt eller 

årligt. Ind- og udmeldelsesreglerne er de samme som ellers. Sidst vedtog bestyrelsen at når 

man som medlem betaler for et års abonnement hæfter man for hele året. Charlotte 

undersøger betaling og indmeldelsesmulighederne med Zenmedia, som i sidste ende har 

indflydelse på fristerne for deadlines.  
 

Orientering til bestyrelsen : De medlemmer, som vælger et års abonnement, hæfter ifølge 

lovgivningen ikke for hele året, hvis medlemmet melder sig ud under abonnementsperioden.  

Foreningen er forpligtet til at tilbagebetale det resterende beløb, hvis medlemmet udmelder 

sig inden medlemskabets ophør. 

 

Charlotte vil søger for udmeldelsesreglerne præciseres på hjemmesiden, løbende mdr. + 1 

mdr. 

 

Der mangler synliggørelse af foreningen medlemsfordele på hjemmesiden. Bestyrelsen 

ønsker at medlemsfordelene springer i øjnene på medlemmerne samt de gæster som 

besøger hjemmesiden. 

 

Charlotte videregiver informationen til programmøren af hjemmesiden og undersøger 

ligeledes mulighederne for at hjemmesiden får en søgefunktion, som fortæller medlemmet 

hvilke træningsfordele der er i medlemmets område med reference til Logbuy. 

 

6b. App Løsning (Status Tina) 

En Appløsning udskydes til hjemmesiden er mere opdateret. Punktet flyttes pt. til parkerede 

emner. 

 

6c. Overflytningen af nuværende medlemmer  

Der vil blive trukket lod mellem medlemmerne som er kommet på den nye hjemmeside inden 

1. april 2020. Første præmie kroophold for 2 personer, Anden præmie Middag for 2 ved 

Brødrene Price, Tredje præmie Gavekort til Wessel Yoga 900 kr. Charlotte sikrer i samarbejde 

med løn at foreningens kontingent trækkes løbende og helt indtil medlemmerne er flyttet over 

på den nye hjemmeside. Forslag til endnu flere præmier, når nuværende medlemmer tilmelder 

sig den nye hjemmeside. 

 

Ikke attraktivt med nye udlodninger lige nu. Vi afventer regeringens udmelding d. 11. maj. 

Herefter kan annoncere nye konkurrencer med f.eks. gavekort til sportsbutikker i Herning.  

 

 6d. Foreningen AKTIV´s Facebook side 

Forenings Facebookside er ekstra PR ud til medlemmerne. Det er god idé at poste ting såsom 

opskrifter og vitser som folk synes er spændende at dele. Bestyrelsen opfordres til løbende at  

skrive til Charlotte med gode idéer som kan postes. Charlotte kommunikation med nyheden 
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om Foreningen AKTIV´s nye facebookside og spørger til om tommeltotmarkeringen er en 

mulighed. 

 

Med tiden kan man lave en lukket gruppe kun for medlemmer. 

 
  

Punkt 7. Medlemsfordele nye tiltag/forbedringer af nuværende 

 
7a. Søvnvejledning v. Anni Kirstine Boi fra Teknik og Miljø, anbefalet af HR  

(Se vedhæftede filer ved den endelige dagsorden) Bestyrelsen ønsker at man udbyder den del, 

der særligt henvender sig til søvnvejledning. Charlotte får Anni til at sende et nyt oplæg.  

 

Bestyrelsen henstiller til at søvnvejledningstilbuddet fra Anni Kirstine Boi ikke bliver et tilbud 

til medlemmerne, da forenings tilbud skal have et mere AKTIVT og socialt fokus i forhold til 

foreningen formåls paragraf. Derudover har foreningen i forvejen mulighed ved flere 

henvendelser at henvise medlemmerne til Søvnkurser via CEB. 

 

Charlotte giver Anni en tilbagemelding på hendes henvendelse. 
 

7b. Forespørgsel fra fysioterapeut Mette Hansen, Krop og tanker v. Rådhusgården i 

Herning. (Se vedhæftede filer til den endelige dagsorden) 

 

Bestyrelsen henstiller til at Krop og Tanker ikke bliver et tilbud til medlemmerne, da forenings 

formålsparagraf er at tilbyde medlemmerne aktiviteter, som tilgodeser medlemmerne både 

fysisk og socialt. I forvejen har man lignende behandlingstilbud i Foreningen AKTIV, som 

medlemmerne kan henvises til. 

 

Charlotte giver Mette en tilbagemelding på hendes henvendelse. 
 

7c. Hjælp af fysioterapeut ude i plejecentrene? Kunne man lave det som et tilkøb på  

hjemmesiden? 

 

Charlotte kontakter Per Tordrup om han vil være behjælpelig med at vejlede medlemmerne 

rundt på kommunes motionssteder, ellers en anden fysioterapeut fra Træning og Aktivitet. 

Visning af træningsmaskinerne kræver grupper af flere medlemmer til hvert motionssted.  

Idé til online hjælpe videoer på hjemmesiden.  
 

7d. Linneberg Yoga (Status fra Lone) Lone snakker rabat med Linneberg. 

Punktet udsættes til næste møde. 
 

7e. Zoneterapeut i Timring (Status fra Bent)  

Bent tager ud og besøger hende. 

 

7f. Samarbejde med Sdr. Felding Motion Foreningen AKTIV har modtaget en  

forespørgsel fra et medlem om en samarbejdsaftale med Sdr. Felding motion. Der er lige nu   
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12 potentielle medlemmer bosat i Sdr. Felding. Charlotte arbejder videre med 

samarbejdsmuligheder.  
 

Tilbagemeldingen fra Sdr. Felding Motion er pt. at motionsrummets kapacitet ikke rummer 

flere medlemmer. Aftalen er, at man kontakter os hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt.  
 

7g. Mindfulness instruktør Susanne Grarup  

 

Er annonceret på hjemmesiden Linneberg Yoga (torsdage) Krogstrupsvej 26, Herning, Yoga-

Center (søndag) Nr. Holtumvej 3, Arnborg M. 
 

7h. Ønske fra behandler om et medlemskab i Foreningen AKTIV 

 

Det er kun for Herning Ansatte ved Herning Kommune. 
 

Punkt 8. Nyheder i foreningen siden sidst 
 
- Flytning af Foreningen AKTIV fra Borgerservice til Svømmehallen 

- Opstartskonkurrence, annonceret på hjemmesiden og Facebook 

- Ny hjemmeside, overflytning af foreningens medlemmer 

- De medlemmer som er blevet trukket via løn og trukket via hjemmesiden i marts, får deres for 

meget indbetalte kontingent tilbage til maj. 

- Årets generalforsamling, formandsberetning, annonceringer, tilmeldinger, aftaler med 

samarbejdspartnere, menu, dagsorden m.m.  

- Møde med Dansk firma Idræt i Silkeborg sammen med Bevæg dig for Livet, Mette Skærbæk 

- Ambassadøruddannelse gratis ved Dansk Firma Idræt, Runde spørgelse på rådhuset  

- Sygefravær jobfastholdelse – Medarbejdermotion med Just. 

- Invitation oplæg fra Foreningen AKTIV den 27. maj til Østbyens Børnehuse 

- Sundhedskonference d. 28. april i Aarhus. Aflyst og beløbet er refunderet til AKTIV´s konto. 

- Foreningen AKTIV på facebook. 

Sundhedskonferencen d. 28 april – Sund på arbejdspladsen - Nu inviterer vi til årets Sundhedskonference 2020, hvor 

eksperterne, Christian Bitz (desuden dagens konferencier), Rikke Østergaard og Kjeld Schmiegelow, dagen igennem vil 

provokere, motivere og inspirere deres tilskuere samt forære dem en masse guldkorn og stof til eftertanke, som de kan tage direkte 

med hjem i arbejds- og privatlivet. 

 

 

 

Punkt 9. Eventuelt 
Foreningens aftale med Medarbejdercyklen.dk, er nu ændret fra at ekstraordinære gode tilbud på  

almindelige cykler til EL cykler. Som medlem i Foreningen AKTIV får man en rabatkode, som giver 

medlemmerne en ekstra gave til en værdi af 1100 kr. ved køb af en E-bike. Derudover sparer man mellem 

35-41% ved køb af sin EL cykel via Medarbejdercyklen.dk. Medarbejdercyklen sælger direkte fra fabrikken. 

De har showrooms i Åbenraa, Aarhus, Esbjerg og Brøndby. Charlotte annoncerer tilbuddet snarest. 

 

Næstemøde holdes over Microsoft Teams.  

 

https://montusbusinessacademy.createsend1.com/t/j-l-chykje-l-r/
https://montusbusinessacademy.createsend1.com/t/j-l-chykje-l-r/
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Parkerede emner: 
Henvendelse fra motionsforeningen under sygehuset, (Bent henter mere viden herom) 

App løsning, (Tina arbejder på sagen når tiden er til det) 

 

Promovering af behandlere efter højeste rabat,  

- Guld, 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 rabat. 

 

Nyhedsbreve 

Synlige med nyhedsbreve. Forslag om at reklamere via bestyrelsesmedlemmernes mailsignatur med AKTIV logo og 

link til hjemmesiden. Charlotte har sendt forslag til bestyrelsen. Derudover ønske om salg via andre kanaler, som 

f.eks. Facebook samt brochure der vedlægges ansættelsesbrev. Forslagene er i venteposition indtil foreningen får 

etableret ny hjemmeside. 

 

Gavepakker 

Bestyrelsen synes det er en god idé med gavepakker i form af megandice, som krus, termokopper, kaps, rygsække, 

håndklæder, paraplyer og 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 laminat for at 

beskytte mod slid, Leverandøren giver ingen garantier for holdbarheden. Prisen for 100 stk. i format 4x6 cm = 800 kr.  

Tove har undersøgt prisen for kop med logo ved Skabertrang, Silkeborg tlf. 46981606. 


