
Referat 

Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: torsdag d. 3. december kl. 12.30 – 15.00.  

Sted: Højgårdskolen i Lind 

Forplejning: Julefrokost og dessert - herunder fem minutter om foreningens historik af Per og fem 

minutter til at planlægning af næste års mødedatoer. 

Ordstyrer: Lone Lei  

Referent: Charlotte Kops  

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Lone Lei, Tove Overgaard, Morten Uhrenholt, Henrik Kølbæk, 

Per Tordrup. 

Fraværende: Tina Østergaard. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) 
 
 

Regnskabsprogram 
Der er blevet undersøgt forskellige 
regnskabsprogrammer og dets 
muligheder. Forslaget er Dinero fra 
Visma, 
flytmitregnskab.dinero@visma.com 

- Pris: 235 kr./årligt 2364 kr. 
- Kan lave årsregnskab. 
- Kan ikke håndtere hver 

enkelt indtægt i form af 
kontingentindbetalinger 
fra Stripe mdr. og årlige. 
 

Spørgsmålet er om der er brug for 
at alle posteringer fra medlemmer 
hver mdr. eller årligt bliver 
bogført? Eller om det er ok 
indtægterne overføres manuelt i 
puljer? 
 

Hjemmesiden 
Aftalen med Zenmedia flyttes til 
Webko i december 2020. 
Zenmedia vil stadig kunne være 
behjælpelig ift. foreningen 

Fra januar 2021 vil foreningen 
abonnerer på 
regnskabsprogrammet Dinero. 
Man vil spørge revisoren til råds. 
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markedsføring. Spørgsmålet er blot 
om vi skal fortsætte med at betale 
til Active Campaign som koster 950 
kr. mdr./ 11.400 kr. årligt? 

Medlemsstatistik 
Gennemgang af medlemsstatistik 
2020. 

Ny fysioterapeut  
Laura Mielche fysioterapeut fra 
Træningshuset i Lind vil være 
behjælpelig med at lave 
træningsprogrammer til 
medlemmerne. Medlemmer skal 
kontakte Foreningen AKTIV, som 
laver aftalen med Laura. 

Ny Zoneterapeut  
Sylwia fra Timring i Vildbjerg er nu 
en del af foreningens 
behandlingstilbud. Sylwia tilbyder 
forskellige behandlinger indenfor 
Zoneterapi. Se hendes tilbud under 
hjemmesidens fordele. 

COVID 19 status plejecenter 
Der er nu åbnet op for træningen 
ved Koloritten, AKTIV centret og 
Toftebo. Alle medlemmer er 
orienteret om retningslinjerne for 
at mindske smitterisikoen. 
 
Hvordan håndterer vi COVID 19 1. 
kvartal 2021?  

Pilotprojekt  
Bevæg dig for Livet ønsker at 
inddrage Foreningen AKTIV i et 
pilotprojekt med firmaet 7 peaks. 
Projektet handler om at motivere 
Herning Kommunes ansatte til 
mere motion. 7 peaks ønsker bl.a.  
at skræddersy en app som skal  
motivere ansatte ved Herning 
Kommune til mere motion i 
hverdagen. Mulighedsmøde d. 15. 
december kl. 13.00-14.00 via 
Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fortsætter endnu tre mdr. 
(Januar til marts 2021)med at 
tilbyde betalt træning ved 
Træningshuset i Lind og Loop i 
Herning Centret til de 
medlemmer som er tilknyttet 
Fuglsangsø, Søglimt, 
aktivitetscenter Ågaarden 
plejecenter, Lind plejecenter, 
Vesterled, Aulum plejecenter, 
Engholm Centret.  

Økonomi 
 
 

Kvartals regnskab Blev gennemgået. 



Budget Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. 

Charlotte og Lone laver 
budgetforslaget for 2021. 

Nuværende fokusområde 
 
 

Årshjul Vedhæftes til næstkommende 
møde.  

Evt.  
 

Mødesteder til 
bestyrelsesmøderne 2021 aftales 
fra møde til møde. 

 

 


