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Referat af bestyrelsesmøde v. Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: mandag d. 21. marts. kl. 10.00 – 12.00. Herning Svømmehal. 

Dagens ordstyrer: Morten Uhrenholt.  

Referent: Charlotte Kops. 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Morten Uhrenholt, Tove Andersen (suppleant for Henrik Kølbæk), Ida 

Machmüller (suppleant for Per Tordrup) 

Fraværende: Tove Overgaard; Tina Østergaard, Charlotte Würtz. 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Siden sidst. (orientering) Status af medlemmer  
 
 
 
Info møde med HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye tilbud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status af medlemmer:  
I dag 654 medlemmer – Igen en 
stigning siden mødet i januar dengang 
632 medlemmer. 
 
Info møde med HR: 
HR er nu informeret om Foreningen 
AKTIV´s økonomi og budget for år 
2022. Aftalen om økonomisk støtte fra 
kommunen til foreningens udvikling 
ophører her i år 2022. Foreningen 
AKTIV er derfor nødsaget til at ansøge 
kommunen om en ny aftale, som kan 
hjælpe foreningen med fremadrettet 
at afdække nogle af foreningens 
driftsudgifter for at foreningens 
økonomi løber rundt. Punktet tages 
op til næstkommende 
bestyrelsesmøde d. 6. april. 
 
 
Nye tilbud: 
Der annonceres løbende ud med nye 
tilbud til medlemmerne. Senest 
februar og marts tilbud:  
Lady Tour (et cykelløb i samarbejde 
med Bevæg dig for livet)/Dykning i 
samarbejde med 
dykkerklubben/Forårs løbet 
annonceret 2 gange/ E-Boks ud til alle 
ansatte/rabat på herrehåndboldt i 
boxen pokal finale/ retur til sport efter 
Covid forløb/ i denne uge 
generalforsamling + mindfulness samt 
Fuglsangsø Stafetten. 
 
Dagens mødedeltagere blev i dag 
enige om at Foreningen AKTIV viser 
flaget med en stand til Fuglsangsø 
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Bestyrelsens ansvarsområder 

Stafetten. Der bliver konkurrencer for 
ansatte ved Herning Kommune. 
Foreingen AKTIV giver 25% rabat 
ligesom til de andre løb.  
 
 
Bestyrelsens ansvarsområder: 
(punktet opdateres under hvert møde i 
2022):  

• Ferieindberetning og fravær. 

• Mus samtale og kurser. 

• Regnskab og budget. 

• Målsætning og 
opfølgningsmøde ned HR. 

 
 

 

Opgaver fra Årshjulet 
 

En kort gennemgang af årshjulet 
og en snak om foreningens 
økonomi. 

 
 
 

Evt.  Nyt møde d. 6. april.  
Herunder et punkt om afvikling af 
generalforsamling samt et punkt om 
bestyrelsens samarbejde og 
økonomien fremad.  
 
Forventningsafstemning af 
Bestyrelsens samarbejde:  

- Skrivning af dagsordner, 
- Referent på møder, 
- Mødedisciplin 
- Udvikling kontra drift 
- Samarbejdet med foreningens 

udviklingskonsulent. 
- Beslutningstagere herunder 

formand og næstformands 
roller.  

 

Kommende møder • Nyt bestyrelsesmøde d. 6. 
april kl. 9.00-11.00, lokale 
kommer senere på 
mødeindkaldelsen. 

• 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 
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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.  

 

 


