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Referat 

Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV, kl. 10.30 – 12.30, fredag. d. 19. juni 

Forplejning: Sandwich 

Ordstyrer: Bent Ove Andersen 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

Tilstedeværende: Charlotte Kops Hansen, Lone Lei, Bent Andersen, Tove Overgaard, Hanne Christensen og 

Annette Møller.  

Fraværende: Tina Østergaard 

Punkt 1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referatet er godkendt. 

Punkt 2. Corona og genåbning 

• Der annonceres et nyhedsbrev om genåbning af plejecentrene. Indtil plejecentrene 

genåbner henviser/betaler foreningen til TræningsHuset i Lind og Loop i Herning centret.  

• Rådhuset motionsrum er genåbnet d. 12. juni. 

• Svømmehallen åbner d. 25. juni.  

Punkt 3. Sommerferie 

I ugerne 28, 29 og 30 er Foreningen AKTIV´s administration lukket.  

Medlemmerne bliver i perioden orienteret om hvornår administrationen er tilbage igen via en 

telefonsvarerbesked samt autosvar fra mailen.   

Der annonceres ud i et nyhedsbrev samt Facebook og intra at medlemmerne skal bestille sine 

billetter inden sommerferien 28, 29 og 30.  

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

i marts og efterfølgende et personligt møde i juni.   

  
Erik er meget positiv overfor forenings nye tiltag og mål.  
Erik anbefaler, at foreningen får klarlagt rammerne for hvilke tilbud foreningen kan tage ind 

og anbefaler at bestyrelsen tager fat på en jurist fra Kommunen.  

 

Punkt 5. Foreningen AKTIV´s målsætning for 2020-2023  
Vedhæftes mødets endelige dagsorden 
Bestyrelsen bedes læse vedhæftede udkast. Bestyrelsen bedes tage stilling til foreningens 

målsætning. Det er væsentligt at vi laver tiltag der er målbare.  
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Forslag til målbare tiltag. 

- Flere aktiviteter til målgruppe i aldrene 22-40. 

- Flere tilbud til mænd, f.eks. Mountainbike, cykling, kajak, frisbee, golf til par trebane i 

Herning.  

Statistikken skal tage højde for at der i kommunen er et større antal ansatte af kvinder.  

Formanden renskriver foreningens målsætning til næste bestyrelsesmøde til august. 

Nye idéer til målbare tiltag mailes direkte til formanden: plcba@herning.dk 

Punktet drøftes igen til næste bestyrelsesmøde.  

Punkt 6. Regnskab, billetpriser og statisk på aldersgrupper 

6a. Gennemgang af regnskab Vedhæftes mødets endelige dagsorden 

Bestyrelsen ønsker mere synliggørelse af foreningens løbende indtægter og udgifter.  

Erik Brixen laver et mere udspecificeret halvårs- regnskab til næste bestyrelsesmøde til 

august. 

6b. Billetpriser (Status fra 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 

man nu i samme omgang prøve at undersøge muligheden.  

 

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. 

 

Økonomisk overblik over salget af fysiske entrebilletter 2019. 

 

Indkøbte fysiske entrebilletter for 2019: 

Fysiske entrébilletter til ægtefælde/medlemmer = ca. 139 x entrebilletter a´ 30 stk. 

omkostninger i 2019: 50.000 årligt. (1 stk. entrebillet koster 11,59 kr/30 stk. entrebilletter 

koster foreningen 347,70 kr. Heraf betaler medlemmet betaler 270 kr. foreningen mister 

derfor 77,70 kr. hver gang et medlem indkøber 30 entrebilletter til svømmehallen. I alt 

10.000 kr. årligt.  
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Motions billetter årligt ca. 80.000 årligt  

(1 x motionsbillet = 23,18 kr.) 

 

Svømmebilletter årligt ca. 370.000 årligt  

(1 x motionsbillet = 23,18 kr.) 

 

Heraf årligt til svømmehallen ca. 500.000 i alt.  

 

Udgiften til svømmebilletter er ikke voldsom endnu, men hvis flere og flere medlemmer 

fremover tilkøber fysiske entrébilletter, bliver denne udgift større og det er godt at have 

det for øje. 

 

Forslag 1:  For at mindske udgiften fremad kan man evt. regulere de 25% rabat ned til 15% 

rabat.  

 

Forslag 2: Virkeliggøre ovenstående idé om at udvide muligheden for at tage 

familiemedlemmer med på svømmebilletterne uden rabat fra Foreningen AKTIV.  

 

 

Beslutning:  

Bestyrelsen imødekommer medlemmernes ønsker om at kunne tage deres familier med på 

entre-billetter til svømmehallen. Rabatten frafalder, til gengæld får medlemmerne gavn af 

mængderabatten.  

 

Derudover vil foreningen en gang imellem lave rabatkampagner til medlemmerne på 

svømmebilletter.   

 
 Tilbuddet træder i kraft så snart aftalen er på plads.  
 

(Kommer med i nyhedsbrev) 
 
 

6c. Medlemmernes aldersgrupper (Status fra Charlotte) 
 

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

hvilken retning vi skal i for at fange de unge. 

 

Status: 

Vi tror de unge ønsker koncerter, stafetløb, arrangementer, mødes på café, være sociale på 

arbejdspladsen, være en del af et fællesskab.  

 

Charlotte undersøger priser for et fultidsmedlemsskab ved fitness World samt DGI Huset. 

 

Punkt 7. Kommende arrangementer 
 

7a. Ny dato for generalforsamlingen? 

- Dato? 
- Lokale? Retningslinjer nu: Kulturarrangementer med siddende publikum på op til 500 personer må 

afholdes i dertil indrettede sale – der skal være mindst 1 meter mellem hver gæst og mindst 2 m2 

gulvareal per person i salen. 
- Menu – Godkendelse menuen  
- Hjælpere til servering? 
- Foredrag?  
- Punkter til dagsorden – Godkendes af bestyrelsen 
- 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. 

 
Vi afventer med dato til efter sommerferien.  
 
7b. Stafet for Livet 
Holdkaptajn?  
Dato d. 22-23 august. Der bliver ikke et fysisk mødested i år, i stedet afholdes begivenheden 
online. Man tilmelder sig med et hold på hjemmesiden som man plejer, og kan så følge med 
på Facebook d. 22-23. august. 
 
Med det online koncept der er i år er det ikke rigtigt muligt at deltage som vi plejer.  
Foreningen AKTIV har i stedet valgt at donerer 1000 kr. til Stafet for livet i 2020. 
 
Foreningen ser frem til at deltage til næste års Stafet For Livet. 

 

7c. Mandagsgåture med gæst ”Karsten Skipper” 

Karsten Skipper, mindfulnessinstruktør og meget mere, kommer som gæst på mandagens 

gåtur d. 22. juni. Deltagerbeløbet er 50 kr. for medlemmer. Pga. tidens omstændigheder 

kunne Foreningen AKTIV søger for at betale deltagergebyret pr. deltager. Tilbuddet er 

allerede annonceret. 15 deltagere tilmeldt. Læs mere om Karsten Skipper 

 

 

https://integrativvejledning.dk/karsten-skipper/
https://integrativvejledning.dk/karsten-skipper/
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7d. Idéer til Super dagen med Herning Kommune 

Charlotte har henvendt sig til arrangementsgruppen med Foreningen AKTIV´s bidrag og  

Foreningen AKTIV har tilbudt at træde ind i arrangement gruppen. 

 

Punkt 8. Hjemmesiden 
 

8a. Orientering om punkter fra sidste møde.  

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

mdr.  

Svar: kortere opsigelsesfrist til medlemmerne fremad. Nu gælder en mdr. opsigelse. F.eks. 

et medlem indmelder sig d. 5. juni og udmelder sig igen d. 6. juni. Hermed trækkes 

kontingent for en mdr. og medlemmet trækkes ikke yderligere igen i juli. 

• Der mangler synliggørelse af foreningen medlemsfordele på hjemmesiden. Bestyrelsen 

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

besøger hjemmesiden. 

Svar: Der er lavet topbanner der skifter løbende med fordele og nyheder, samt nederst på 

siden ses nyhedsopslag. Derudover kan man øverst klikke på fordele. 

• 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.  

Svar: Anbefalingen fra Herning Kommunes DPO: Hvis foreningen implementerer sådanne 

søgefunktioner, overholdes GDPR ikke.  

 

Charlotte undersøger mulighederne for at få kortet over træningsstederne tilbage igen på 

hjemmesiden. Når man scroller over et træningssted, skal adresserne og evt. link til 

stedernes eventuelle hjemmeside kunne vises automatisk. 

 

8b. Ny indmeldelses konkurrence  

Lodtrækning mellem de medlemmer der indmelder sig på hjemmesiden inden 15. august.  

Der udloddes tre gavekort a´300 kr. pr/stk. til Sportsmaster i gågaden i Herning. 

 

8c. Facebook  

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 

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. 

 

Det er ikke muligt at sammenkoble tommeltotmarkeringen fra Herning Kommunes intra med 

Facebook. I stedet kan vi ved opslag under ”Stort og Småt” lave screenshots fra Facebook 

med link. 

 

Foreningen er blevet opfordret af Carina Roskilde, kommunens DPO, Databeskyttelsesrådgiver 

til at lave en risikovurdering på Facebooksiden. Charlotte sørger for at det kommer på 

Facebooksiden.  
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Idéen om en lukket Facebookgruppe udsættes og parkeres. 

 

  

 

Punkt 9. Medlemsfordele nye tiltag/forbedringer af nuværende 

 
9a. Forsættelse af drøftelse - Hjælp af fysioterapeut ude i plejecentrene? Kunne man lave 

det som et tilkøb på hjemmesiden? Charlotte har kontaktet Per Tordrup om han vil være 

behjælpelig med at vejlede medlemmerne rundt på kommunes motionssteder. Måske 

samarbejde med en ny fysioterapeut fra Træning og Aktivitet. Visning af træningsmaskinerne 

kræver grupper af flere medlemmer til hvert motionssted. Idé til online hjælpe videoer på 

hjemmesiden.  

 

Ønsker medlemmerne et specielt træningsprogram, skal de rette henvendelse til Foreningen 

AKTIV, som vil undersøge muligheden for at få en uddannet fysioterapeut ud til 

træningsstedet. Sådan en aftale kræver, at man samler fem medlemmer.  

 

9b. Linneberg Yoga (Status fra Lone) Punktet udsættes til næste møde  

Lone snakker rabat med Linneberg. 
 

9c. Zoneterapeut i Timring (Status fra Bent) Punktet er udsættes til næste møde 

Bent tager ud og besøger hende. 
 

Punkt 10. Nyheder i foreningen siden sidst 
 
- Corona periode: på vej mod øget aktivitet i foreningen.  

- Udarbejdelse af foreningens målsætning 2020-2023 

- Start juni, forhandlet ny samarbejdsaftale med lokal cykelhandler, Fredhøj cykler på 14 % 

- Start juni, i gang med forhandling om ny samarbejdsaftale med Sportsmaster på bredgade.  

- d. 29 april nyhedsbrev fra Foreningen AKTIV. Sendt til medlemmernes mails + hjemmeside + intra 

- Start juni, Har arbejdet på ny samarbejdsaftale med Sense nu i Herning Svømmehal. 

- Opstartskonkurrence – Vinderne har modtaget deres gaver. Nu 460 tilmeldte. 

- 5 ugers sundhedskampagne – 60dage app, inviterer medlemmerne til 30 min. motion hver dag. 

Koster 99 kr. pr. person og ved 100 tilmeldinger, er de første 25 gratis. Vi fik tilmeldt 14 stk. på 

Foreningen AKTIV holdet. – Ny kampagne til efteråret, som teams. 

- Personalegoder er blevet spurgt af Foreningen AKTIV om vi skal dele, på samme vis som vi cykler til 

at arbejde og tæl skridt. 

- Mandag d. 18. maj. Webinar med DGI om udendørstræning fra kl. 17:00 til 18:30 

Kom godt i gang med udendørstræning 

- Ny hjemmeside, overflytning af foreningens medlemmer, fortsat udvikling af hjemmesiden – I gang 

med vejledende videoer på hjemmesiden. 

- Medlemmer som indmelder sig på hjemmesiden efter lønkørsel den pågældende mdr. får deres 

kontingentet tilbage med tilbagevirkende kraft den efterfølgende mdr. 

- Ambassadøruddannelse gratis ved Dansk Firma Idræt i i september og oktober 

- Sygefravær jobfastholdelse, Invitation: Strategisk sundhed og ledelse 3 sep. 

- Projekt med etablering af ny hjemmeside er nu godkendt.  
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Punkt 11. Eventuelt 
 

Der blev taget endeligt afsked med Annette Møller og Hanne Christensen, som begge træder ud af 

bestyrelsen. Begge bestyrelsesmedlemmer har ydet en stor indsats og har sammen med resten af 

bestyrelsen været nøglespillere ift. udviklingen af Foreningen AKTIV. Bestyrelsen siger tak for et godt 

samarbejde.  

 

 

 

 

Parkerede emner: 
 

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 

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. 

 

APP 

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

 

Facebookgruppe 

Oprettelse af Facebookgruppe.  


