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Referat Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV 

Dato og tidspunkt: onsdag d. 4. maj. kl. 12.00 – 14.00. Rådhuset, lokale C1.47. 

Dagens ordstyrer: Charlotte Würtz. 

Referent: Charlotte Kops. 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Morten Uhrenholt, Tove Andersen (suppleant), Ida Machmüller 

(suppleant) Tove Overgaard, Tina Østergaard, Charlotte Würtz, Peter Märcher. 

Fraværende: Mie Toft og Tove Overgaard. 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Konstituering  Peter Märcher valgt til formand  
Næstformandsposten stemmes om til 
næste møde til juni. 
Jf. foreningens vedtægter er formand, 
næstformand og Hoved Med-
repræsentanten beslutningstagere.  

Siden sidst. (orientering) Status af medlemmer  
 
 
 
 
 
 
Forespørgsel på nye tilbud  
 

• Tandemspring:  
Herning – lufthavn, sunds,  
d. 14. juni, 15, 16 juni kl. 
18.00. Eneste 
professionelle, 
Tandemspring, 2695 kr. m. 
20% 2150 kr. for et spring. 
3 timer, 20 minutter i 4 km 
højde. 110 kg max. 
(kræver 10 personer).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status af medlemmer:  
I dag 656 medlemmer (Sidste møde 
654 medlemmer) Igen en stigning 
siden mødet i januar dengang 632 
medlemmer. 
 
 
Tandemspring: 
 

• Vi går efter en deltagerpris på 
1900 kr. og foreningen 
udbyder til 1995 kr. (Charlotte 
tager sig af forhandlingen) 
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• Forenings abonnement 
v. Fitt-in i Tjørring: 
Medlemspris pr. mdr. 
139kr. (normal pris mdr. 
179 kr. Forenings bidrag 
29kr. Fitt- in bidrager 
med 11 kr. pr. mdr. 
Oprettelse 19kr 
(engangs betaling pr. 
Medlem), Når vi køre 
med gratis oprettelse, 
hvilket vi gør et par 
gange om året, så 
gælder det selvfølgelig 
også jeres medlemmer 

 
 

Orientering: Ny og bedre 
samarbejdsaftale med DGI: 

• DGI-billetterne afhentes 
fra fredag d. 6. maj i DGI 
Huset. DGI reklamerer 
ud med vores tilbud.   

 
 
Samarbejde med Bevæg dig for 
livet! 

• Vi kan få 50% på 
deltagerprisen, så den 
lander på 99 kr. GO! 
Danmark - guldet vindes i 
hverdagen 
(godanmark.dk) 

 

 
Fitt-In (Tjørring):  

Tilbuddet fra Fitt-in er ikke 
attraktivt nok. Charlotte 
undersøger hvad First Floor 
kan give i medlemsrabat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen AKTIV ønsker at udbyde 
GO Danmark kampagnen. Charlotte 
annoncere tilbuddet. 

Opgaver fra Årshjulet Ansøgning til Herning Kommune:  

• Hjælp til at dække nogle af 
foreningens drift udgifter.  
 
 

 
 

 
 

• Nye tanker omkring 
foreningens 
tilskudsordning til 
medlemmerne.  

Ansøgning: 
Charlotte laver et udkast af en 
ansøgning til HR, som bestyrelsen kan 
læse igennem og komme med deres 
input. Morten, Tina og Peter 
indkaldelses til et formøde inden 
mødet med HR. 
 
 

• Aftalerne med behandlerne 
genforhandles – Alle 
behandlere + yoga skal give en 
rabat for at få PR. i 
foreningen. Peter er vant til 
forhandlinger og tager 
snakken med de forskellige 
behandlere. Charlotte laver et 

https://www.godanmark.dk/sommerklar2022/
https://www.godanmark.dk/sommerklar2022/
https://www.godanmark.dk/sommerklar2022/
https://www.godanmark.dk/sommerklar2022/
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skema til Peter, med de 
nuværende rabatordninger og 
behandlernes 
kontaktoplysninger. 

 

• Løb + Cykelløb rabat fremad 
kun gældende til lokale 
arrangementer 
 

• 1. prioritet er Herning 
Svømmehal 1. prioritet. 
Bestyrelsen ønsker en ny 
løsning, da svømmehallen 
klart er den største udgift for 
foreningen. Charlotte tager en 
snak med Jette om 
mulighederne for en ny rabat! 
Alternativt må bestyrelsen gå 
nye veje for at få budgettet til 
at gå op. Charlotte vil prøve at 
lave en statistik over 
medlemmerne brug af 
svømmehallens aktiviteter.  
 

• Afregning 35 kr. pr. medlem 
pr. mdr. til aktivitetscentrene. 
Charlotte Wûrtz forhandler 
med aktivitetscentrene.  

 

Evt.   

Kommende møder • 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.  

 

 

 


