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Referat Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: 2. marts kl. 08.30 – 10.30. Teams online møde 

Ordstyrer: Lone Lei  

Referent: Charlotte Kops  

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Lone Lei, Tove Overgaard, Morten Uhrenholt, Per Tordrup, Tina 

Østergaard. 

Fraværende: Henrik Kølbæk 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) 
 
 

Online træning  
Foreningen AKTIV lavede i 
samarbejde med BeneFiT i 
Herning 30 minutters 
onlinetræning d. 28. januar og 
den 11. februar. En succes med 
ca. 30 deltagere med over 200 
visninger første gang og anden 
gang 9 deltagere med over 600 
visninger.  
 
Pt. tilbyder foreningen nu 
medlemmerne 100% rabat på alt 
udendørs træning fysisk og 
virtuelt. To hold hos BeneFiT er 
nu fyldt op med medlemmer fra 
Foreningen AKTIV, og vi har 
modtaget flere positive 
tilkendegivelser fra medlemmer 
som synes godt om tilbuddet. 
 
Idé fra Per  
Velkommen tilbage gaver til 
medlemmerne.  
 
Regnskabssystem 
Information og online visning af 
regnskabssystemets funktioner. 
 
 

 
Mere online træning:   
Vi gentager online træning.  
Vi undersøger mulighederne 
med en ny samarbejdspartner. Vi 
annoncerer igen sammen med 
kommunikation, Facebook og på 
hjemmesiden og måske også 
instagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaver til medlemmer 
igangsættes: Tina undersøger 
priser på håndklæder med 
Foreningen AKTIV´s logo. 
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Overflytning af medlemmer 
Vi forsøger at rykke deadline for 
overflyttelsen af de sidste 200 
medlemmerne som trækkes via 
løn til september 2021.  
 
Betalings problemer 
Flere medlemmer har efter ny 
EU- lovgivning skulle opdatere 
deres kontingentindbetalinger 
via hjemmesiden og godkende 
med NemId app eller kode. Det 
er generelt svært for 
pensionisterne at opdatere deres 
kreditkortoplysninger online og 
derfor bliver der pt. brugt flere 
resurser på opgaven.  
 

 
 
 
 
 

Økonomi Årsregnskab 2020 er 
gennemgået. 

 

Budget Budget 2021 er gennemgået  Opfølgning: Afregning til TAK 
mangler i budgettet 2021 og 
bliver nu tilføjet.  

Fokusområder ud fra Årshjulet  
Brainstorm på aldersgruppen 
under 40 år 

- Herning Kajak klub 
- Padel tennis 
- Stand up Paddling 
- Mountainbike  
- Kampagner for familien 
- Geocaching 

 
 
Sundhedsordninger 
Vi undersøger pt. de forskellige 
firmaers muligheder. 
 
 
 
 
Ideer til flyer? 
Onlinevideo til Facebook og 
udvikling af fysisk flyer A5.  

 
Vi går videre med Kajak og 
Mountainbike: 
Per undersøger mulighederne for 
Kajakundervisning og Tina 
undersøger mulighederne for 
mountainbikehold. Charlotte 
søger for annonceringen ud til 
medlemmerne. 
 
Næste step med 
sundhedsordningerne: Gruppen 
med Lone, Morten og Charlotte 
snakker sammen når priserne er i 
hus. Morten undersøger 
Gjensidige, som er slået sammen 
med Mølholm.   
 
Flyer: Charlotte og Per mødes og 
arbejder videre med flyer. 

Generalforsamling Nu eller udskydelse?  
 
 
 
 

Grundet Corona vælger vi at 
udskyde Generalforsamlingen på 
ubestemt tid, fordi vi gerne vil 
mødes med medlemmerne 
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Hvem er på valg? 
Lone, Tove og Tina 

fysisk. Vi håber på 
generalforsamling til efteråret. 
Vi melder det ud til 
medlemmerne. 
 

Næste mødested Torsdag d. 6. maj kl. 9.30 – 12.00 Tiden viser om vi må mødes 
fysisk. 

Evt.  Kan man lave møderne 
anderledes?  
 
 
 
Idé fra Tina til instagram profil. 

Vi skiftes til at være ordstyrer: 
Dagens ordstyrer vil fremgå på 
hver dagsorden. Charlotte er 
fortsat referent. 
 
Vi opretter en instagram profil 
til Foreningen AKTIV. 
 

 


