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Referat 

Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV, kl. 12.00 – 14.30, torsdag. d. 20. august 

Forplejning: Sandwich 

Ordstyrer: Bent Ove Andersen 

Referent: Charlotte Kops Hansen 

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

Fraværende: Tina Østergaard, Per Tordrup 

Punkt 1. Godkendelse af forhenværende referat 

Referatet er godkendt. 

Punkt 2. Corona og genåbning  

Foreningen AKTIV forsætter med at give medlemmerne, som træner ved kommunens plejecentre 

kompensation for at kunne træne ved Træningshuset i Lind og Loop i Herning Centret. Kompensationen 

gælder indtil de igen har mulighed for at træne ved plejecentrene. Herefter bortfalder tilbuddet.  

Punkt 3. Møde med HR (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. Se vedhæftede 

mail fra Chefjurist: Steen Dahl Pedersen. 

 

Punkt 4. Regnskab (Halvårligt 2020) 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. 

Der tages kontakt til Erik for at få et møde i stand inden generalforsamlingen. 

Punkt 5. Foreningens målsætning for 2020-2023  
5.1 Sidst: Formanden renskriver foreningens målsætning til næste bestyrelsesmøde til august. 

Vedhæftes mødets endelige dagsorden Nye idéer til målbare tiltag mailes direkte til 

formanden: plcba@herning.dk.  

 

Målsætningen er gennemgået og sendes rundt til godkendelse af bestyrelsen. Den 

endelige målsætning videresendes til HR.  

 

5.2 Forslag om sundhedsordning?    

Charlotte forsøger at stable et møde op med Silkeborg Kommune, som har flere års erfaring 

med en sundhedsordning til deres medarbejdere.  

mailto:plcba@herning.dk
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5.3 Inden vi kommer med nye tilbud. Bør vi undersøge sammensætningen af vores 

nuværende medlemmer: Forslag til Research af medlemmerne: Herunder: Antal nuværende 

mænd og kvinder i dag i foreningen + hvilke afdelinger kommer medlemmerne fra + Hvor er 

medlemmerne bosat i kommunen/andre kommuner? 

  

Charlotte laver en undersøgelse heraf.  

5.4 Forslag om Foreningen AKTIV video? På grund af Corona tiderne, får afdelingerne 

mulighed for at tage en video med på personalemøderne, eller at Charlotte kommer ud. 

Charlotte tager kontakt til kommunes kommunikationsafdeling. 

 

5.5 Udvikling af A5 flyer – Idéer på bordet: Hvilken slags brochure, Udseende, tekst m.m.  

  

Brochuren bliver opdateret med foreningens nyeste tiltag. Seniorpolitikken fjernes +   

ambassadørerne. Der laves et forslag til layout i samarbejde med svømmehallens grafiker.  

Punkt 6. Generalforsamling 
 

- Afhængig af mulighederne for lokaleleje holdes Generalforsamling d. 29. september 2020 kl. 17.30 - 
20.00. 

- Lokale: Bent undersøger mulighederne for lokaler. 
- Menu: Hvis det er muligt, bestiller vi maden fra Madservice.  
- Foredrag: Charlotte spørger Tina om hun vil tage kontakt. Foredragsholderen skal på fra kl. 19.00-

20.00. 
- Punkter til dagsorden: Forslag til vedtægtsændringer er renskrevet og godkendt 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. Morten Uhrenholt, Skoleleder ved 
Højgårdskolen, ønsker at tiltræde i stedet for Annette.   
Suppleant: Martin Bæk Bjerrum fra svømmehallen, ønsker valg.  
Bente Schleicher ønsker genvalg. Ida Machmüller ønsker genvalg. 

 

Punkt 7. Nye tiltag/forbedringer af nuværende medlemsfordele 

 

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

stadig svar fra DGI.  

 

7.2 Giskort på hjemmesiden 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. 

 

Bestyrelsen dropper den nuværende løsningen om Giskort på hjemmesiden. Træningsstedernes 

adresser vises i forvejen på hjemmesiden.  
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7.3 Status på indmeldelses konkurrence Lodtrækning mellem de medlemmer der indmelder sig på 

hjemmesiden inden 15. august. Der udloddes tre gavekort a´300 kr. pr/stk. til Sportmaster i gågaden i 

Herning. 

 

Vinderne er informeret og blev alle glade. Gavekortene ligger klar til afhentning i Herning Svømmehal. Vi 

annoncerer endnu en ny konkurrence. Fra start september 2020. 

7.4 Massør stopper: Jeannette Mortensen fra Sdr. Felding.  

Foreningen ansætter pt. ikke en ny massør i området. Kun hvis behovet opstår.   

 

7.5 Linneberg Yoga  

Charlotte tager kontakt til Linneberg Yoga. 

 

7.6 Zoneterapeut i Timring (Status fra Bent) Punktet er udsat til næste møde 

Bent tager ud og besøger hende. 
 

 

 

 

 

Punkt 8. Nyheder i foreningen siden sidst 
 

- Corona periode: Stadig på vej mod øget aktivitet i foreningen.  

- Udarbejdelse af foreningens målsætning 2020-2023. 

- Aftale med Træningshuset i Lind og Loop, Genåbning af motionsrummene på plejecentrene? Begyndende 

dialog om genåbning. Ligeså snart vi ved noget. Indtil plejecentrene åbner, henviser foreningen til et 

andet træningsted. Træningshuset i Lind: Komme i jeres bemandingstider 11-18 tirsdag. Oprettes i mdr. 

pakker. Vi betaler pr. mdr. De betaler en mdr. 189,- Medlemmet kan udmeldes løbende.  

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

- Juni nyhedsbrev fra Foreningen AKTIV. Sendt til medlemmernes mails + hjemmeside + intra 

- Start juni, Igangsat ny samarbejdsaftale med Sense og Herning Svømmehal. 

- Slut juni igangsættelse af svømmebilletter med mængderabat. Man åbner op for medlemmets familier. 

- Start august, ny samarbejdsaftale med Sportmaster i Herning City og Herning centret. Sport 24 er nu  fjernet fra 

hjemmesiden. 

- Brev via E-BOKS i start august.  

- Overflytning af foreningens medlemmer, sidste møde 460 medlemmer nu 546.  

- Fortsat udvikling af hjemmesiden – I gang med vejledende videoer på hjemmesiden. 

- Juni og start august, ny indmeldelses konkurrence, 3 gavekort a´ 300 kr. pr. stk. til Sportmaster, sendt 

ud via E-boks til de medlemmer der mangler at tilmelde sig. Lodtrækning mellem de medlemmer der 

indmelder sig på hjemmesiden inden 15. august.  
- August, ny funktion under indmeldelsesblanketten på hjemmesiden: Valg af køn til foreningens statistik. 

- Facebook nu 136 medlemmer, annoncer hver onsdag. 

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

- Sygefravær jobfastholdelse, Invitation: Strategisk sundhed og ledelse 3 sep. (Midlertidigt udskudt pga. Corona) 

- I gang med planlægningen omkring en ny brochure til nyansatte. 

- Afventer svar fra BEK om Superdagen bliver aktuelt i år. 
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- Tæl Skridt 31 august – 13 september annonceret på hjemmesiden. 

- Vi cykler til arbejde.  

- Vejledning til specielt træningsprogram indsat på hjemmesiden under medlemskab + motionssteder. 
- Aulum Sundhedscenter, Eva Klose, leder v. Aulum Sundhedscenter har kontaktet mig, da et til to medlemmer 

ikke har overholdt retningslinjerne. Eva har sat en seddel op og Charlotte har annonceret ud på foreningens 

hjemmeside at man de næste tre mdr. kan benytte Træningshuset i Lind og loop i Herning Centeret. Der er en 

god dialog mellem Eva og Charlotte. 

- Charlotte planlægger formidlingsmøder ud af huset for september og oktober. 

 
 

 

Punkt 11. Eventuelt 
 
Ingen kommentar til eventuelt.  
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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 (Er sat i gang)  

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 (Er sat i gang) 

Oprettelse af Facebookgruppe.  


