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Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

 

Dato og tidspunkt: 8. oktober kl. 09.30 – 12.00. Fysisk møde i Herning Svømmehal. Der vil være kaffe, the 

og rundstykker under mødet.  Dagens ordstyrer: Tina Østergaard, Referent: Charlotte Kops 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Tove Overgaard, Tina Østergaard.               

Fraværende: Henrik Kølbæk, Per Tordrup, Morten Uhrenholt. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) • Markedsføring og aktiviteter  

• HR-opfølgningsmøde 

• Generalforsamling 

Markedsføring og aktiviteter:  
Sept. og start okt. er der annonceret 
massage tilbud, rabat på cykellygter 
ved Fredhøjcykler, Foreningen AKTIV´s 
generalforsamling, paddeltennis og 
Arrangement om Sense 
(kostvejledning).   
 
Foreningen AKTIV´s brochurer er 
færdige og er indtil nu afleveret til 
Rehabiliteringscentret, 
Højgaardskolen, svømmehallen og 
dagplejerne.   
 
Derudover en snak om online træning 
for at nå længere ud dagplejerne.  
 
Charlotte laver velkomstmateriale til 
nye bestyrelsesmedlemmer med et 
lille skriv om hvordan vi arbejder, 
vedtægter, årshjulet, målsætning.  
 
HR-opfølgningsmøde:  
Det er for HR-Organisation tydeligt, at 
Foreningen AKTIV har gjort en stor 
indsats for at markedsføre foreningen 
og forenings tilbud med henblik på at 
udbrede viden om foreningens tilbud 
blandt medarbejdere ved Herning 
Kommune. Corona nedlukningen har 
imidlertid også haft en indvirkning på 
Foreningen AKTIV´s aktiviteter, 
hvorfor de oprindelige mål for 
udbredelse af foreningens tilbud og 
øgning af medlemstallet ikke er nået i 
det omfang som forventet. Nyt 
opfølgningsmøde til maj 22. (Ny 
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målsætning for 22 drøftes til næste 
bestyrelsesmøde) 
 
Generalforsamling:  
Sidste hånd på generalforsamlingen. 
Charlotte skriver ud til bestyrelsen 
med deres opgaver.  
Joan Mikkelsen er med til 
generalforsamlingen og svare på evt. 
spørgsmål om regnskabet for 2020. 
 
Dagsorden og regnskab samt 
foreningens flyer lægge ud på 
bordene.  
 

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

Gennemgang – Hvordan ser det ud 
med vores mål for 2021? Nye mål for 
2022? 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Økonomi 2021 Gennemgang  Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Budget 2021 Vedhæftet dagsorden + budget 
2022? 
 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Evt.   

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

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

• Mandag d. 16. maj 2022, 
opfølgningsmøde med HR. 
(Tove, Morten og Charlotte) 

 

 


