
Referat  

Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: torsdag d. 20. januar kl. 09.30 – 12.00. Teams online møde 

Ordstyrer: Lone Lei  

Referent: Charlotte Kops  

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

Tina Østergaard. 

Fraværende: Per Tordrup. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) 
 
 

Status på Corona situationen under 
2. nedlukning 
Situationen er lidt op ad bakke. Flere 
henvendelser fra medlemmer, som 
undrer sig over de skal betale 
kontingent under nedlukningen.   
 
 
 
 
 

 
Regnskabsprogram 
Charlotte er under oplæring i 
regnskabsprogrammet Dinero. 
Charlotte får hjælp af Joan 
Mikkelsen, foreningens revisor 
undervejs.  

 
Danske Bank 
Der er nu lavet en ny udvidet 
netbanksaftale med Danske Bank, 
fordi netbanken med fordel kan 
snakke sammen med 
regnskabssystemet, Dinero. En anden 
fordel er, at foreningens konto kan 
tilgås af 2 brugere og det er en god 
idé, fordi formanden nu har mulighed 
for at bekræfte, at der ikke sker 

 
Der vil blive lagt et skriv ud 
til medlemmerne snarest 
muligt på foreningens 
hjemmeside og 
Facebookside. Heri 
informerer Lone Lei, 
bestyrelsesformanden, 
medlemmerne om 
situationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uhensigtsmæssige overførsler. Alle 
Foreningens konti er nu samlet hos 
Danske Bank. 
 
Pilotprojekt  
Mette Skærbæk fra Bevæg dig for 
livet, ønsker at inddrage Foreningen 
AKTIV i et pilotprojekt med Idrættens 
hus. Projektet handler om at 
motivere Herning Kommunes ansatte 
til mere motion i en 10 dages 
kampagne, hvor man via en 
skræddersyet træningsapp med 
forskellige aktivitetsområder kan  
motivere ansatte ved Herning 
Kommune til mere motion i 
hverdagen.  Vi venter ny information 
om projektet.  

 
DGI huset 
Charlotte orienterede bestyrelsen 
om medlems status.  

 
Funktionsbeskrivelse 
Er under udarbejdelse. Forventes 
snarest at være færdig. 

Økonomi 
 
 

Årsregnskab 2020 blev gennemgået.   

Budget Budget 2021 blev gennemgået. 
 

 

Fokusområder ud fra Årshjulet Brainstorm på yngre aldersgrupper 
og aktiviteter til mænd. 
 
Der kom forslag på aktiviteter som: 

- Mountainbiketræning. 
- Far og søn svømning. 
- Volleyballmix, blandede hold 

f.eks. en dag i ugen i en hal.  
- Indendørs fodbold – Duk op 

og spil. Pt. er der vist et hold i 
Tjørring. Turneringer også en 
mulighed, hvis der er god 
tilmelding.  

 
Andre kommentar:  
Vi skal være obs. på leje af haller og 
være ude i god tid.  
 

 
 
Vi går i gang med at 
undersøge mulighederne for 
at sætte gang i 
holdaktiviteterne.  
 
Vi er enige om at pga. den 
nuværende situation vil det 
være en god idé snarest at 
sende 30 minutters live 
træning ud til 
medlemmerne, hvor hele 
familien kan være med.  
Livetræningen skal sendes 
direkte via Facebook og vil 
blive sat i værk allerede 
torsdag uge 4. 



 
Sundhedsordninger  
Sundhedsordningen skal være et 
valgfrit tilbud til medlemmerne og et 
supplement til foreningens 
aktiviteter.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgruppen består af 
Lone, Charlotte og Morten. 
Charlotte indkalder gruppen 
til et første møde.  

Næste mødested Som udgangspunkt bliver mødet 
virtuelt over Teams. Åbnes der i 
mellemtiden mere op vil bestyrelsen i 
stedet blive informeret om et fysiske 
mødested. 

 

Evt. Næstkommende møder fremgår 
fremadrettet på dagsordenen.  
 
Næste møde er d. 2. marts kl. 8.00-
11.00 

 

 


