
 
 

1 
 

Bestyrelsens arbejde 2019. 

Foreningens medlemstal var 1030 november 2019. 

Foreningen satte i 2018 gang i en målrettet proces med henblik på at øge udvalget af tilbud. 
Formålet er at ramme flere målgrupper, så antallet af medlemmer øges og sætte fokus på 
foreningen som en samarbejdspartner til de andre tiltag Herning Kommune gør for at bedre 
medarbejdernes sundhed. I den forbindelse har man i bestyrelsen i 2019 ihærdigt arbejdet på at 
finde midler til en ildsjæl med fast ansættelse ved til Foreningen AKTIV.  

Ansættelsen skal bl.a. udvide og synliggøre foreningens palette af tilbud. Indtil 1. marts 2020 har 
foreningens samarbejde og 20 rådighedstimer ved Borgerservice gået til foreningens daglige 
driftsopgaver.  

Vi har investeret i en ny hjemmeside, som både spiller sammen med Facebook og kan håndtere 
medlemmernes kontingent, så man sikrer og effektiviser forenings kontingentindbetalinger bl.a. 
ved orlov/pensionister/efterlønnere.  

Med disse nye tiltag samt et større tværfagligt samarbejde med Herning Kommune, Bevæg dig for 
livet og sygefravær og jobfastholdelsestemaet, har foreningen sat gang i en udvikling, der 
forhåbentlig bliver et stort plus for Herning Kommunes ansatte. 

 

4 væsentlige aktiviteter i 2019: 

Tilskud til flere timer til en udviklingskoordinator 

Bestyrelsen oprettede i 2019 en styregruppe med det formål at finde penge til en medarbejder der 

kun skulle arbejde for Foreningen AKTIV. Formålet var at ansætte en medarbejder på 33 til 35 

timer til at varetage foreningens nuværende driftsopgaver på 20 timer og de resterende timer til 

udviklingsopgaver, som skulle hjælpe Kommunens medarbejder til større kendskab til foreningens 

gode tilbud til dem.   

Styregruppen undersøgte foreningens egne finansieringsmuligheder. Resultatet heraf var at man 
manglede ca. 110.000 kr. for at komme i mål med en finansiering af en fast medarbejder. 
Efterfølgende tog styregruppen kontakt til HR, som hjalp med mange af de formelle 
problemstillinger.  
Forhandlingerne mundede i starten af 2020 ud i, at der blev lavet en officiel aftale mellem HR og 
Foreningen AKTIV på en treårig projektperiode med et tilskud på 90.000 kr. årligt de første 2 år og 
derefter skal der forhandles om vi evt. kan klare udgifterne selv. 
Bestyrelsen valgte at ansætte Charlotte Korps Hansen. Vores opfattelse var at det ville gøre 
overgangen med den nye medarbejder meget lettere, eftersom hun kendte til alle detaljerne i 
arbejdet. Vi havde altid været glade for Charlottes arrangement i foreningen. Charlotte blev ansat 
01.03.2020 på 33 timer pr. uge i en treårig projektperiode med stillingsbetegnelsen  
”Udviklingskoordinator”. Den fysiske placering af foreningskontoret blev på Herning Svømmehal 
hvor Charlotte har kontorfællesskab med nogle af svømmehallens ansatte.  

 

Investering af ny hjemmeside 

Sammenholdt med foreningens optimering og udvikling og foreningens stigende omkostninger til 
den gamle hjemmesides almene vedligehold, var man i bestyrelsen enige i at tiden var inde til at 
investere i en ny hjemmeside. 
Man indhentede tre tilbud samt undersøgte muligheden for et subside ved Herning.dk. Efter flere 
møder og drøftelser valgte bestyrelsen tilbuddet fra Zenmedia til: 130.000 kr. Grundet Zen medias 
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fine oplæg til en hjemmeside og deres erfaring med uddannelsesby.dk samt en hjemmesideportal 
til regionens ansatte, besluttede vi os for Zenmedia. 

 
Eksempler på nye funktioner i foreningens hjemmeside: 

      

Interaktivt medlemskort:  

Når medlemmet er logget ind på hjemmesiden og klikker på profil, fremgår medlemmets navn, 
medlemskab og medlemsophør indtil næste betalingsdato er gennemført. Det interaktive 
medlemskort vises ude ved behandlerne direkte fra mobiltelefonen og/eller kan printes. Medlemmer 
der er tilknyttet motionssteder der kræver adgange, modtager en nøglebrik/adgangskort med 
adgangen, som f.eks. i svømmehallen eller ved andre af foreningens samarbejdspartnere.   
Fordelene for medlemmet: Ingen ventetid på medlemskortet. Man kan fra første indmeldelsesdato 
benytte sine medlemsfordele. Fordelene for foreningen: Ingen udgifter til fysiske medlemskort, 
mindre administration under indmeldelserne og udmeldelserne. 
 

     Nyhedsbreve løbende via mail og /eller Facebook. 

Medlemmerne kan tilmelde sig foreningens facebookgruppe hvor der løbende er opslag om stort og 
småt og de kan evt. lave motionsaftaler sammen. 

 

Betaling af kontingent via hjemmesiden:  

Hjemmesidens helt store gevinst er at medlemmerne afregnes via deres betalingskort, når de 
melder sig ind. Hermed sikrer man at ingen medlemmer kan være medlem uden at betale deres 
månedlige/årlige kontingent. Medlemmer der tidligere har fået trukket deres kontingent via deres 
løn, afmeldes automatisk når de indmeldes på den nye hjemmeside.  
Foreningens administration undgår ligeledes at opkræve medlemmer sideløbende, som holder 
orlov eller er sygemeldte. Man letter ligeledes lønafdelingens administration med denne nye 
funktion.       

 

Mere fokus på foreningens samarbejdspartnere:  

Med den nye hjemmeside, åbner man op for at kunne tilbyde behandlerne reklameannoncer efter 
størst rabat til medlemmerne. F.eks. Guld er til de behandlere der tilgodeser medlemmer med 15% 
rabat eller mere. Her kan foreningen tilbyde at annoncere på Facebook og øverst på hjemmesiden. 
Sølv er til de behandlere der tilgodeser medlemmer med 10 % rabat. Her kan foreningen evt. 
tilbyde link til behandlernes hjemmesider.  
Bronze er til de behandlere som ikke giver medlemmerne ekstraordinær rabat. 

 

Overflytning af nuværende medlemmer med opstartskonkurrence 

Ved opstarten af den nye hjemmeside blev der udloddet 3 store gevinster. Nuværende medlemmer 
og nye medlemmer, som fik flyttet/oprettet sit medlemskab over på den nye hjemmeside inden 1. 
april 2020 deltog i udtrækningen af gevinsterne. Gevinsterne var: Et kroophold fra (fredag til 
lørdag/lørdag til søndag) til Sallingsund Færge Kro for to personer. Et gavekort til Wessel Yoga 
værdi 900 kr. En middag for to på Brdr. Price i Herning. 
Der har yderligere været udloddet 3 gevinster for at motivere medlemmerne til af få flytte 
medlemskabet over på den nye hjemmeside. Det var med udløb 15.08.2020. 

 

 



 
 

3 
 

 

Nyt basismedlemsskab:  

Medlemskabet koster 50 kr. pr. mdr./600 kr. årligt. Dette medlemskab er til medlemmer som kun 
ønsker at benytte sig af foreningens tilbud uden tilknytning til et motionssted.  
Fordelene for medlemmet: Medlemmer bosat uden for Herning Kommune kan nu drage nytte af 
foreningens mangeartede tilbud uden de forpligter sig til et lokalt motionssted i Herning Kommune.  
Fordelene for foreningen: Undgår udstedelse af adgange til medlemmer som alligevel ikke benytter 
foreningens motionssteder, men blot benytter foreningens andre behandlingstilbud og rabatter.  
 

 
Seniorklubben 

På baggrund af dalende tilslutning til arrangementerne, valgte bestyrelsen i 2109 at lukke 
Seniorklubbens arrangementer ned for en periode. Bestyrelsesposterne kører fortsat videre med en 
seniorrepresentant samt en seniorsuppleant. Der var 36 medlemmer med i Seniorklubben.  

 

 
Arrangementer 2019  
 
Generalforsamling 2019  
D. 10. april afholdte Foreningen AKTIV sin ordinære Generalforsamling.  
På grund af de fine lokaliteter blev arrangementet igen holdt på Fuglsangsø Centret, Fuglsangtoft 4 i 
Herning.  
Ved generalforsamlingen fik vi et lettere traktement fra Madservice, Annette Møller leverede 
formandsberetningen og aftenen sluttede med et spændende foredrag med Debbie Hjuler som er 
uddannet psykiatrisk sygeplejerske og Stress Coach. Debbie holdt et inspirerende foredrag omkring ”Hvad 
er det Mindfulness kan, når vi bevæger os afsted i en travl hverdag. Der var fokus på at god søvnhygiejne 
opretholder vores balance, vasker hjernen ren og forbygger overvægt, stress og demens.  
I alt en hyggelig aften med 35 fremmødte og 33 stemmeberettigede personer. 

 
Stafet for livet 2019  
Stafet for livet er en tilbagevende begivenhed.  
Annette Møller var også tovholder i 2019.  
Holdet ”Støt med Fødderne” med i alt 34 deltagere fra Herning Kommune, samme deltagelse som i 2018. 
Støt med fødderne, endte med at gå en flot distance på 744 km, med i alt 34 deltagere i ført pink T-shirts, 
sponsoreret af Foreningen AKTIV.  
Alt i alt deltog 53 hold i Stafet for Livet og der blev indsamlet et flot beløb på 667.956,00 kr. hvoraf de 
50.000 kr. går til kræftafdelingen i Herning. 
Som noget nyt arrangerede man fællesspisning lørdag aften. Det var hyggeligt.Der blev serveret pizza.  
 
Foreningen AKTIV deltager igen i 2020 med et kontant beløb på 1000,- kr. Det fysiske arrangement blev 
aflyst pga. Corona. 

 
Fuglsangsø Stafetten 2019 
I 2019 var AKTIV til stede med telte og borde, kaffe/the, Chokolade og vand til foreningens medlemmer. 
Foreningen uddelte merchandise i form af Capes til medlemmerne. I alt deltog 40 medlemmer.. 
Foreningen AKTIV deltager igen i 2020. Aflyst pga. Corona. 

 
Superdagen – Personalearrangement  
Personalearrangementet Superdagen blev igen en glimrende succes med 350 tilmeldte.  
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Igen i år bestod arrangementet af flere forskellige fysiske aktiviteter og afslutningsvis med fællesspisning. 
Personalearrangementet var arrangeret i samarbejde med Herning Kommune. Tove Overgaard og 
Charlotte Kops Hansen, sørgede for promovering af Foreningen AKTIV´s tilbud. Indmeldelse på dagen 
inkluderede 1 mdr. gratis medlemskab. Derudover en sjov styrkekonkurrence med præmien af 10 stk. DGI-
billetter og udlevering af Foreningen AKTIV´s Caps.  
Foreningen AKTIV gentager succesen i 2020. Aflyst pga. Corona.   

 
Tæl skridt 2019  
999 medarbejdere deltog i 2019 

 
Vi cykler til arbejde 2019 
649 medarbejdere deltog i 2019  

 

 

Foreningens øvrige faste tilbud i 2019 
 
DGI og Svømmehallens billetter 
Foreningen AKTIV har også i år 2019 tilbudt medlemmerne billetter til Herning Svømmehal og DGI Huset 
til særdeles fordelagtige priser. Disse tilbud er stadig meget populære hos medlemmerne. Dgi billetterne er 
steget med 5 kr. pr. stk. i 2019 og Svømmehallens billetter følger billetprisen á 100 stk. og må nu benyttes 
af hele familien sammen med medlemmet.  
700 personer benytter pt. tilbuddene ved svømmehallen. 

Kvartalsoversigter og gennemgang af medlemmerne i svømmehallen  
Foreningens medlemmer med tilknytning til Herning Svømmehal blev i 2019 tjekket igennem.  Herigennem 

hentede man medlemmer som benyttede svømmehallens faciliteter uden kontingentbetaling. Man 

indhentede derved 6000 kr. Fremad vil man løbende gennemføre lignende medlemstjek. Bestyrelsen har 

ligeledes indfriet ønske til foreningens kassér om at modtage kvartalsregnskaber 

Medlemmer får 10 % på alle varer i Sygeplejebutikken.dk 
Sygeplejebutikken.dk har Danmarks største udvalg af sygeplejeudstyr, sygeplejeartikler og fodtøj til 
sundhedspersonalet. Alt i sko, sandaler og træsko med fokus på smarte designs og stor komfort. 
Sygeplejebutikken fører en lang række af kendte mærker som fx Omron, Skechers, Birkenstock og Crocs. 
Med 10 % rabat til Foreningen AKTIV´s medlemmer, håber bestyrelsen på at medlemmer, der ønsker godt 
fodtøj vil benytte dette tilbud gennem foreningen og gøre brug af fodtøjet også på arbejde. Rabatten opnås 
med rabatkode gennem Foreningen AKTIV´s hjemmeside, som kun kan ses af medlemmerne. 

 
Massage og behandlinger i 2019 
AKTIVs medlemmer har i 2019 benyttet sig af massage og behandlingstilbud ca. 182 gange, enten som ½ 
time,1 time, eller 1 ½ times behandlinger.   
 

Fodpleje og fodterapeuter i 2019 
Også Foreningens tilbud om fodterapeutisk behandling er blevet taget godt imod af flere medlemmer.  
I 2019. Dorte Troelsen, der er uddannet lægeeksamineret fodplejer med praksis i Herning og Lind, samt 
Fodklinikken i Herning med uddannede statsautoriseret fodterapeuter ved Lineke Nielsen, hvor Klinikken er 
en del af sundhedsvæsenet og dermed underlagt Sundhedsvæsenets og kan bl.a. hjælpe medlemmerne 
med Fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.  
I alt har 20 personer benyttet sig af tilbuddet. 
 

Scandic Sense 

Siden Foreningen AKTIV indgik en aftale med ScandicSense, som ledes af VaneCoach Jørgen 
Michaelsen og psykolog Lotte Quist Michalesen, har forløbene været attraktive for flere medlemmer af 
Foreningen AKTIV. 
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I alt 20 medlemmer benyttede sig i 2019 af forløbet hos Jørgen og Lotte, som også selv har tabt sig 
henholdsvis 25 og 30 kilo og trækker således både på personlig og professionel erfaring.  
Siden 2017 er Jørgen og Lotte blevet en del af et højt specialiseret Team nu kaldet ScandiSense, som 
samarbejder med stifteren af Sense, Suzy Wengel. De har lavet aftale om at afvikle deres kurser i 
Herning på Herning Svømmehal.  
 
Yoga er stadig i høj kurs med i alt 312 tilmeldinger i 2019.  
I 2019 blev der også åbnet op for at medlemmer kunne benytte DOF´s tilbud med Hotyoga hvor 

medlemmerne kunne benytte tilbuddet til Pris 585 kr. pr. deltager (normal 830 kr.).  

Varmtvands træning tilbud for seniorer 2019  
AKTIV tilbyder sammen med DOF skånsom og styrkende træning for medlemmer, der har brug for at 
genvinde styrke, mobilitet og bevægelse. Tilbuddet er målrettet AKTIVs senior medlemmer, men kan 
benyttes af alle. I 2019 var der 10 medlemmer der benyttede sig af tilbuddet gennem AKTIV.  

 
Graviditetstræning i 2019 
Der er stadig tilslutning til Foreningen AKTIV´s samarbejde med DOF varmtvands-træning for gravide, 
baby svømning, barnevognsfitness.  
I alt 7 personer har benyttet sig af tilbuddet i 2019. 

 
Bootcamp med Pernille Kjellstrøm i 2019. 
Også i 2019 havde medlemmerne mulighed for at være en del af Pernille Kjellstrøms 7 ugers bootcamp, 
med 6 pladser, planlægning af kost og minimum 2 gange træning om ugen.  
Tilbuddet er benyttet af 2 medlemmer i 2019. 
 

BeneFiT  

BeneFiT tilbyder: Holdtræning med rabat fra Foreningen AKTIV, i alt har 30 personer benyttet sig af 
tilbuddet i 2019. Kom godt i gang, 10 ugers livstilforløb med rabat fra Foreningen AKTIV, i alt 15 personer  

Akupunktur, I alt 2 person har benyttet sig at tilbuddet i 2019.  

Sundhedstjek, i alt 3 person har benyttet sig af tilbuddet i 2019. 

Midtjysk Fysioterapi 
Glaid træning, 6 personer har benyttet sig af tilbuddet i 2019. 

 
Søvnhold 
I 2018 og 2019 startede foreningen med at udbrede kendskabet til søvnhold via CEB ved Herning 
Kommune. Tilbuddet var egentlig målrettet sygemeldte borgere, men foreningen ønskede til gengæld at 
investere i tilbuddet til raskmeldte ansatte og medlemmer ved Herning kommune for at forebygge evt. 
kommende sygemeldinger.   
Tilbuddet blev ikke benyttet af så mange af foreningens medlemmer som bestyrelsen havde regnet med, 
bl.a. fordi holdende var placeres i arbejdstiden.  
Ligeledes i 2019 har bestyrelsen modtaget henvendelsen fra en uddannet søvnvejleder, som potentielt 
godt kunne blive en del af foreningens tilbud. Vi udbyder ikke tilbuddet pt.  

Ergo for dig 
I september 2018 har Foreningen AKTIV forhandlet en god rabataftale, med Hanne Bundgaard som er 
uddannet ergoterapeut og som tilbyder - Zoneterapi (RAB godkendt med tilskud fra Danmark den 1. juli 
2018), Ansigts reflex terapi (kendt som ansigts zoneterapi), Fransk øre akupunktur og Nada behandling. 
Medlemmer opnår minimum 35% rabat. I 2018 var der to medlemmer der benyttede sig af Ergo for dig. 
Ingen medlemmer har benyttet sig af Ergo for dig i 2019. 
 

Storm Hypnose 
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Et dybdegående universelt system, der er effektiv til at skabe nye mønstre i dine tanker, følelser og 
adfærd. Herunder Hypnose terapiformen 5 PATH™ står for Fem Faset Avanceret Transformerende 
Hypnose som er det eneste NGH anerkendte hypnosesystem i verden. 5 PATH® Hypnoterapi er kendt for 
at være eliten indenfor hypnoterapi og de fleste problemstillinger kan afhjælpes med 5 PATH® 
Hypnoterapi.  
I alt har 3 medlemmer i 2019 benyttet sig af tilbuddet gennem foreningen.  
 

Foreningens motionsrum  
Det er også i 2019 muligt at benytte følgende motionssteder:  
 

• Ågården  

• Aktiv Centret  

• Søglimt  

• Vesterled  

• Toftebo  

• Engholmcentret  

• Fuglsang Sø Centret  

• Lind Plejecenter  

• Kolloritten  

• Genoptræningsenheden (kun for ansatte) 

• Svømmehallen 

• Rådhuset 

 
Professionelle råd og vejledning af TAK Fysioterapeuter  
Medlemmerne havde 2019 mulighed for gratis at bestille professionel rådgivning og vejledning fra TAK 
Fysioterapeuter. Fysioterapeuten vi havde aftale med, er rejst fra kommunen. Pt. er der ikke lavet en ny 
ordning, men der vil blive arbejdet på en tilsvarende mulighed fremover.    
 

Eksterne samarbejdspartnere  
Desuden kan medlemmerne tilmelde sig træning og motion hos eksterne samarbejdspartnere som: 
KROPP, Vildbjerg Sport og Fitness, Træningshuset i Lind, Loop Fitness, som kan benyttes i hele landet, 
blot indmeldelsen foregår første gang v. Herning centeret.  
I forbindelse med Corana er der også blev skabt en mulighed for, at de der ikke kan træne deres 
sædvanlige sted midlertidig kan tilbydes ”gratis” træning på et træningssted, som Foreningen Aktiv har 
aftale med om ordningen.  
 

De nyeste tilbud 

• Arrangerede gåture (gratis for medlemmerne) 
Foreningen er så heldige at have 3 ”ildsjæle” indenfor dette felt. Tove Andersen, Cherie Lill Holm 
og Tove Andersen har siden 2019 arbejdet på at indføre interesserede fra Foreningen AKTIV i 
deres spændende gå univers. Alle tre har et kæmpe repertoire at hente fra, så om det skal være få 
timers gåture, 1 dages arrangementer, eller weekend med overnatning. Som udgangspunkt veksler 
de mellem tre gåture, hver mandag fra kl. 16.15 – 17.30 på 5-6 km rundt om Fuglsang sø, 
Knudmose og Hjertestien ved Petanqueklub, H.P. Hansens Vej 6. Turene har med tiden potentiale 
til at blive en succes og indtil nu er der fremmødt mellem 4 og 10 deltagere til hver gåtur. 

• Mindfulness instruktør 
I 2019 lavede foreningen en aftale med Susanne Grarup, som er certificeret Mindfulness instruktør 
og uddannet fysioterapeut. Mindfulness er et vigtigt redskab til forebyggelse af stress, angst og 
depression. Susannes tilbud kan med fordel benyttes i flere sammenhænge både til individuelle 
forløb, eller forløb for afdelinger. Dertil har Susanne senest udbudt forløb til ansatte ved Teknik og 
Miljø. Hendes hold er følgende: Mindfulness – 8 ugers forløb inkl. en hel fordybelsesdag: 1080 
kr. (normal pris 1600 kr.) Mindfulness og naturen – 6 ugers forløb: 810 kr. (normal pris 1200 kr.) 
Retrætedag: 370 kr. (normal pris 550 kr.) Workshop: 135 kr. (normal pris 200 kr.) 
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• Trænings Huset i Lind  
Trænings Huset i Lind er i 2019 blevet en spændende samarbejdspartner, som udbyder mange 
forskellige tilbud til foreningens medlemmer. Udover fitness medlemskaber og kompressionsterapi, 
udbyder Trænings Huset i Lind rabatter til Sportsmassage og Fysiurgisk massage til 300,- for 60 
minutter (normal pris 500,- samt løbende holdtilbud som f.eks. vægtabshold i januar 2020.19 
personer benytter pt. tilbuddene. 

• Løb og cykling- i og uden for Herning 
Nytårsløbet i Herning, Adventsløbet i Ikast, Run to the beat by Bang & Olufsen, Hjerl Hede 
Naturløb, Royak Run Århus, Engelsholm Slotsløb, Forårsløbet, Ladywalk, HCA Maraton 2019, 
Aabenraa Berjgmarathon, Kolding ultra run, Kalkmineløbet ved Mønsted, Femina løbet, Lady Tour, 
Midtjysk Mounanbike cykelløb. 26 personer benyttede tilbuddet i 2019 

• Aftale Med Sportsmaster. 
• Aftale om medlemskab i DGI huset. 

• Efter henvendelse fra et medlem er der nu indgået en aftale med Sport 92 i Hammerum. 
Aftalen lyder på 3 måneders komi abonnement med fri adgang til Fitness, Spinning og 
Squash. I forhold til den ordinære pris på 600 kr. yder Foreningen AKTIV et tilskud på 150 
kr. og Sport 92 yder et tilskud på 50 kr. Således er medlemsprisen 400 kr. pr. kvartal. 
Udover denne pris kommer særskilt medlemskab af Foreningen AKTIV. Der er pt. 5 
personer der benytter sig af tilbuddet. 

 
Foreningens fokusområder 2020 
 

• Bestyrelsen vil forsat holde skarpt øje med økonomiens udvikling i 2020. 

• Fokus på træningsmuligheder til medlemmerne i ydre områderne. 

• Sundhedsordninger til medlemmerne, i 2019 har man allerede undersøgt tilbud fra Falck Health 
Care og Sundhedsagenturet.   

• Reklame via Facebook, hjemmesiden og intra. Mere fokus på at besøge afdelinger rundt 
kommunen. Oplyse ledere og medarbejdere om foreningens pallette af tilbud. 

• Fokus på udvikling af et medlems-app. 

• Udvikling af brochurer til ikke medlemmer, nuværende medlemmer, samarbejdspartnere, samt 

•  til uddeling ved ny ansættelser ved Kommunen.  

• Mere fokus på aldersfordelingen i medlemskartoteket. 

• Samarbejde med Bevæg dig for livet samt fastholdelsesteamet. 

• Fokus på flere tilbud, der henvender sig til mænd og til yngre medarbejdere ved Herning Kommune. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 
Bent Ove Andersen 


