
 

1 
 

Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: mandag d. 17. januar. kl. 10.00 – 12.00. v. Bytoften 73, mødelokale 1. 

Dagens ordstyrer: Morten Uhrenholt.  

Referent: Charlotte Kops. 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Tove Overgaard, Tina Østergaard (online), Charlotte Würtz (online), 

Morten Uhrenholt, Tove Andersen (suppleant for Henrik Kølbæk), Ida Machmüller (suppleant for Per 

Tordrup) 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) Status af medlemmer og nye 
tilbud + Bestyrelsens 
ansvarsområder. 

Medlems status: Pr. 17.01.22 er der 
632 medlemmer i Foreningen AKTIV.  
I alt en stigning på 23 medlemmer 
siden juni 2021.  
 
Nye medlemstilbud: Der er løbende 
blevet annonceret med nye tilbud. 
Senest Mindfulness om søndagen, 
”Sund og stærk” træningshold ved 
BeneFiT, og tilbud om forskellige 
svømmehold for begyndere og øvede 
ved Herning Svømmeklub. Flere 
medlemmer har valgt at benytte 
tilbuddene.  
 
Bestyrelsens ansvarsområder 
(punktet opdateres under hvert møde i 
2022):  

• Ferieindberetning og fravær. 

• Mus samtale og kurser. 

• Regnskab og budget. 

• Målsætning og 
opfølgningsmøde ned HR. 

 

Årshjul og målsætning 
(Charlotte medbringer til alle) 

Årshjulet drøftes og udarbejdes 
således punkterne hænger 
sammen med bestyrelsens 
overordnede målsætning for 
Herning Kommune.  
 

Årshjulet 
Årshjulet er gennemgået og der er 
fokus på at få flere medlemmer til at 
melde sig ind i foreningen.  
 
Nye forslag hertil:  
 

1. Ny idé om at åbne op for 
tilkøb af medlemskab med 
ledsager udover de 
nuværende aktivitetscentre.  
(Der laves analyse over pris og 
muligheder for træningssteder 
med ledsager) 

2. Sparring fra 
kommunikationsafdelingen 
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om omkring markedsføring. 
(Møde arrangeres). 

 
3. 1 times gratis massage til de 

medlemmer som skaffer et 
nyt medlem. (tilbuddet 
annonceres snarest) 

 
Generalforsamling og foredrag: 
Generalforsamling holdes d. 28. april i 
Herning Svømmeklubs lokaler. 
Medlemmer inviteres som normalt.  
 
Foredraget afholdes i år separat. Vi vil 
forsøge at lave et foredrag med Ulrik 
Wilbek til medlemmerne og gerne i 
samarbejde med Herning Kommune. 
Det skal være muligt at invitere en 
kollega med mod betaling.  
 
Herning Svømmehal 
Det kan blive en udfordring at holde 
fast i aktivitetsniveauet samt det 
nuværende medlemsantal i 
foreningen, når Herning Svømmehal 
skal renoveres. Vi vil forsøge at 
imødekomme problematikken ved at 
undersøge nye træningsmuligheder til 
medlemmerne. Her nævnes indtil nu: 
FIT IN, First fitness, og Snejlbjerg 
fitness. 
 

Økonomi 2021  
(Charlotte medbringer kopier til alle) 

Gennemgang af årsregnskabet Årsregnskabet er gennemgået 

Budget 2022 
(Charlotte medbringer kopier til alle) 

Gennemgang af budgettet 
 

Budgettet er gennemgået for 2022 
Antallet er medlemmer er reduceret 
pga. overflytningen af de eksisterende 
medlemmer til den nye hjemmeside. 
Ligeledes har Coronasituationen også 
vist sig at være en større hæmsko, da 
det er blevet mere kompliceret at 
møde op på kommunens 
arbejdspladser og aftaler med 
foreningens udviklingskoordinator, 
aflyses løbende når smitten stiger.   
 
Bestyrelsen holder derfor skarpt øje 
med budgettet i 2022 og vurderer 
løbende hvilke tiltag der skal til for at 
få holde balance i indtægter og 
udgifter. 
 
Punktet drøftes igen på næste møde 
til marts. 
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Evt.   

Kommende møder • Bestyrelsesmøde, marts, 
mandag d. 14. kl.  10.00-
12.00. 

• Bestyrelsesmøde, april, 
tirsdag d. 19. april (Teams 
kl. 13.00-14.00)  

• Generalforsamling torsdag 
d. 28. kl. 16.30-21.00 

• Maj – Opfølgningsmøde 
med HR. Mandag d. 16. 
maj kl. 10.00-11.00 lokale 
A3.31 (Tina, Morten og 
Charlotte mødes et 
tidspunkt inden og aftaler 
hvad der skal siges). 

• Juni – Onsdag d. 8. juni kl. 
7.30-9.30 

• Datoerne for august, 
oktober og december 
fastsættes til mødet til 
maj.  

 

 

 


