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Ordinær generalforsamling Foreningen AKTIV 
D. 1. oktober 2020, kl. 17:30 - kl. 20:15. 
 

Dagsorden 
 
1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag: 

 

5a. Forslag vedtægtsændring §1  

Foreningens navn: Postadressen ændres fra Herning Kommune, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning til 

Brændgårdvej 20, 7400 Herning. 
 

5b. Forslag vedtægtsændring § 2 

Linje tilføjes til §2: ”Medvirke i det forbyggende arbejde hvor medarbejderne får mulighed for tilbud, der 
kan være med til at forkorte eller forhindre sygefravær.” 

 
Herunder også forslag til 1 mdr. opsigelse: I stedet for at udmeldelsen sker med 1 mdr. varsel til udgan-

gen af en måned. ”Ændres udmeldelsen til 1 måned.” 
 

5c. Forslag vedtægtsændring af §3: 

Henvendelse fra Ikke-medlem der er førtidspensionist, spørger til medlemskab i Foreningen AKTIV. Ved-

kommende sætter spørgsmål ved at pensionister kan forblive medlem af Foreningen AKTIV, når Forenin-

gen henvender sig til forebyggelse af arbejdsskader. Forslaget henviser til at optagelsen i Foreningen AK-

TIV kun kan forblive, hvis man inden fratrædelsesdatoen er medlem af Foreningen AKTIV.  

 

Forslag vedtægtsændring af §3: 

Ændres fra: jf. §3, Medlemmet er berettiget til at blive medlem af Foreningen AKTIV, eftersom medlem-

skabet jf.§ 3, kan optages 12 mdr. efter fratrædelsesdatoen.  

Ændres til: § 3 Medlemskab 
 

Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage: 
 

• Enhver som har ansættelse ved Herning Kommune. Medlemskabet kan fortsætte uændret ved over-
gang til efterløn/pension. 
 
 

6. Valg af bestyrelse- og suppleanter: 

Bestyrelsesmedlem: Tina Østergaard, AMU-repræsentant, ønsker genvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem: Tove Overgaard, ønsker genvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem: Bent Ove Andersen, Formand, ønsker genvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem: Lone Toftegaard Lei, næstformand, ønsker genvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem: Annemette Møller, ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Hanne Christensen, Seniorrepræsentant, ønsker ikke genvalg. 
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Suppleant: Eva Marie Frydenrejn Vældgaard, ønsker ikke genvalg. 

Seniorsuppleant: Ida Machmüller, modtager genvalg. 

Revisorsuppleant: Bente Schleicher, modtager genvalg. 

Joan Mikkelsen, Revisor, modtager genvalg. 

 

7. Fastsættelse af Kontingent 

 
- Nyt basismedlemskab til 50 kr. pr. mdr.  Basismedlemsskabet giver adgang til rabataftaler ved foreningens samarbejdspartne-

re uden tilknytning til motionssted. 

 
- Forslag til ny pris af AKTIV 60 kr. pr. mdr. sættes op til 75 kr. pr. mdr.  

 

8. Eventuelt 


