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Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: 6. maj kl. 09.30 – 12.00. Teams online møde 

Dagens ordstyrer: Tove Overgaard  

Referent: Charlotte Kops 

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

Østergaard. Martin Bæk Bjerrum og Henrik Kølbæk. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Velkommen til Martin Præsentationsrunde af bestyrelsen.  

Siden sidst. (orientering) 
 
 

 
Opfølgning med HR  
(Målsætning vedhæftet dagsorden) 
  
 
 
 
Bestyrelsen 
Drøftelse vedr. rollerne i 
bestyrelsen og stemmer de overens 
med nutidens vedtægter. 
(Vedtægter vedhæftet dagsorden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Møde med HR 
Charlotte indkalder Morten og 
Tove til et opfølgningsmøde 
med HR omkring foreningens 
målsætning.  
 
Drøftelse af bestyrelsens 
roller: 
Eftersom Herning Kommunes 
AMU (arbejdsmarkedsudvalg) 
er nedlagt, indstiller vi i stedet 
en repræsentant til Hoved 
MED. Tina Østergaard 
indstilles som Hoved MED 
repræsentant.  
 
Ændringer til foreningens 
vedtægter §4. AMU rettes til 
Hoved MED (Godkendes til 
generalforsamlingen til 
efteråret) 
 
Forslag til en gang årligt at 
informere udvalgsmedl. i 
Hoved MED om foreningens 
løbende udviklingsarbejde. 
Charlotte vil spørge Inge 
Warming om foreningen kan 
komme med på dagsordenen.   
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Invitation til svømmehallens 50 års 
jubilæum (Idéer på bordet: Hvad 
kan Foreningen AKTIV tilbyde under 
arrangementet fra mandag d. 7. 
juni til lørdag d.12. juni?) 
 

Idéer til Svømmehallens 
jubilæum. 
Vi laver en bod, hvor ansatte 
hele ugen inviteres til at 
komme forbi og få en snak om 
deres medlemsmuligheder i 
Foreningen AKTIV. Vi tilbyder 
konkurrencer med mulighed 
for at vinde gode præmier, 
som f.eks. gavekort til Sport 
Master og et helt års gratis 
medlemskab efter eget valg. 
 
Konkurrencerne bliver 
muligvis Hulahopring på tid + 
Speed Stacking, og/eller 
romaskinen.    
 
Charlotte arbejder videre med 
tiltagene i samarbejde med 
Herning Svømmehal. 

Økonomi 2021 Vedhæftet dagsorden Forenings økonomi er 
gennemgået sammen med 
foreningens målsætninger.  

Budget 2021 Vedhæftet dagsorden Charlotte undersøger til næste 
gang medlemmernes valg af 
medlemsskabstype.   

Fokusområder ud fra Årshjulet 
(vedhæftet dagsorden) 

Aldersgruppen under 40 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsordninger (orientering 
fra udvalget) 
 
 
 
 
 
 
 

Nye forslag til aktiviteter: 
- Prøvedyk sammen 

med Herning 
Dykkerklub, 

- Medlemskab i Det Blå 
Rum med rabat. 

- Mulighed for evt. 
medlemsrabat ved 
Trespass outdoor 
butik i gågaden i 
Herning.  

- Træklatring.  
 
Sundhedsordninger:  
Orientering om priser og 
medlemmernes muligheder. 
Bestyrelsen holder et nyt 
fysisk møde d. 16. juni med 
Falck og Gjensidige. Mødet 
foregår på Rådhuset. Lokalitet 
ses under punktet: 
Bestyrelsesmøder 
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Flyer (orientering fra udvalget) 
  

 
 
Flyer under udarbejdelse. 

Evt. Medlems status  Pr. 6/5 – 2021 = 787 
medlemmer 

Bestyrelsesmøder  

• Onsdag d. 16. juni 
kl. 14.30 – 16.30, møde 
med sundhedsforsikringer.  
Vi mødes i nye mødelokale 
på 2. sal i trappeopgangen 
ved indgang A til 
bestyrelsesmødet = Lokale 
A2.12. 

• Onsdag d. 18. august. Vi 
mødes i Herning 
Svømmehal. 

• Fredag d. 8. oktober 
(mødested aftales) 

• Onsdag d. 13. oktober 
generalforsamling fra kl. 
16.30 – 21.00, Tema 50 års 
jubilæum. Sted: Herning 
Svømmehal 

• Torsdag d. 2. december 
(mødested aftales senere) 

 

 


