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Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

 

Dato og tidspunkt: 18. august kl. 08.30 – 12.00. Fysisk møde i Herning Svømmehal. Der vil være kaffe, the 

og rundstykker under mødet.  Dagens ordstyrer: Tove Overgaard, Referent: Charlotte Kops 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Tove Overgaard, Morten Uhrenholt, Tina Østergaard, Martin Bæk 

Bjerrum. Fraværende: Henrik Kølbæk, Per Tordrup 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) • Sommerferie 

• Svømmehallen 50 år 
jubilæum 

• Status på løbende 
aktiviteter og nuværende 
retningslinjer for træning. 

• Overflytning af medlemmer 

• Medlemsskabstyper 

• Bestyrelsen 

• Hjemmesiden 

Sommerferie:  
28,29,30 er gået godt. 
Medlemmerne får besked   
en god uges tid inden 
ferielukning, så de kan nå at 
afhente deres 
billetbestillinger.  
 
Svømmehallens 50 år 
jubilæum:  
Suveræn god uge med 
forskellige aktiviteter og 
mennesker i svømmehallen. 
Paddelboard undervisning var 
et hit blandt vores 
medlemmer. Lignende 
arrangement efterspørges. Et 
medlem, som deltog i Hulahop 
konkurrence vandt et 
gavekort til Sports Master. 
Rekorden var på 12. min.  
 
Status på løbende aktiviteter 
og nuværende retningslinjer 
for træning: 
Udover de gængse aktiviteter, 
som f.e.sk rabat på svømning, 
træning og løb m.m. tilbydes 
medlemmerne i august også 
mountainbike tekniktræning + 
mindfulness for mænd + 
træningshold for dagplejerne 
+  Fuglsangsø Stafetten er i år 
blevet til et sensommerløb 
med start fra Herning Atletik 
Station 5 km. eller 10. km ud 
til Lillelund. Vi giver 
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medlemmerne 100% rabat på 
deres tilmelding.  
 
En snak om arbejdspladsernes 
motionsdag op til 
efterårsferien. Charlotte og 
Mette fra Stafet for Livet 
deltager i et webinar.  
 
Superdagen afholdes d. 30. 
oktober. Vi stiller op med en 
stand og konkurrencer for 
deltagerne.   
 
Retningslinjer for træning 
(indendørs):  
Der er krav om Coronapas i 
fitnesscentre, der skal foretage 
daglig stikprøvekontrol.  
 

 

Fokusområder ud fra Årshjulet + 
målsætning. 
(Årshjul og målsætning er 
vedhæftet dagsorden) 

Herunder kommer vi ind på 
drøftelsen af Sundhedsordningen, 
markedsføring og kommende 
aktiviteter m.m.  

Efter grundige undersøgelser 
vælger bestyrelsen at parkere 
planerne omkring at kunne 
tilbyde medlemmerne en 
sundhedsordning. Bestyrelsen 
afventer og ser om der opstår 
nye muligheder.   

Økonomi 2021 Gennemgang  Blev gennemgået på mødet. 

Budget 2021 Vedhæftet dagsorden Blev gennemgået på mødet.  

Generalforsamling 25 år  Program for arrangementet. 
Kl. 17.00 – 17.30 mød forskellige 
behandlere  
Kl. 17.30 – 18.00 tapas  
Kl.18.00 generalforsamling 
Kl. 19.00 foredrag med Dan Nielsen 
 
Tag din kollega med helt gratis, 
Indmeldelse i løbet af ugen  
medlemskab en mdr.  

Charlotte sørger for alt 
omkring arrangementet. 
Bestyrelsen hjælper til med 
det praktiske på dagen.  
 
Der annonceres snarest muligt 
ud til medlemmerne 

Evt.   

Kommende møder  

• Opfølgningsmøde med HR 
mandag d. 30. august kl. 
10.30 - 11.30 lokale A3.31. 
(Tove, Charlotte og Morten)  

• Fredag d. 8. oktober 
(mødested aftales, Alle i 
bestyrelsen deltager) 

• Onsdag d. 13. oktober 
generalforsamling fra kl. 
16.30 – 21.00, Tema 25 års 
jubilæum. Sted: Herning 
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Svømmehal (alle i 
bestyrelsen deltager) 

• Torsdag d. 2. december 
(mødested aftales senere, 
alle i bestyrelsen deltager) 

 


