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Referat, Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV! 

 

Dato og tidspunkt: onsdag d. 8. juni kl. 07.30 – 09.30 i Herning Svømmehals mødelokale. 

Dagens ordstyrer: Peter Märcher/ Referent: Charlotte Kops. 

Tilstedeværende: Charlotte Kops, Tove Overgaard, Tina Østergaard, Peter Märcher og Mie Toft. 

Fraværende: Morten Uhrenholt, Charlotte Würtz. 

 

Emne: 
 

Hvad omhandler emnet? Beslutning: 

Konstituering Valg af næstformandsposten 
 
Mødedatoer for august, oktober 
og december (tag jeres kalendere 
med) 

Valg af næstformandsposten 
Valget udskydes til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Mødedatoer 
Charlotte indkalder til møderne. 

Siden sidst. (orientering)  
Status af medlemmer  
 
 
 
 
 
Tandemspring status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejde med Bevæg dig for 
livet! 
 
 
 
 
 
Kontingent status 
  

 
Status af medlemmer:  
I dag 663 medlemmer (Sidste møde 
656 medlemmer) Igen en stigning 
siden mødet i januar dengang 632 
medlemmer. 
 
Tandemspring status 
3 modige medlemmer er tilmeldt. 
Arrangementet gennemføres d. 15. 
juni. Samme dag som Fuglsangsø 
stafetten. Vi markedsfører 
medlemmernes oplevelser efter 
arrangementet på Intra, Facebook og 
som en nyhed. Charlotte vil være med 
på dagen til begge arrangementer. 
 
Samarbejde med Bevæg dig for livet! 
Kun én tilmeldt til Go Danmark 
kampagnen. Medlemmerne vælger de 
kendte kampagner som tæl skridt og 
vi cykler til arbejde. 
 
 
Kontingent status 
Kontingenterne er nu sat op på 
samtlige medlemskaber.   
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Opgaver fra Årshjulet  
Ansøgning om driftstilskud gøres 
færdig til HR. 
 
 

 
Ansøgning om driftstilskud gøres 
færdig til HR. 
Tove færdiggør ansøgningen til HR. 
Samme gruppe som sidst mødes igen 
med HR. Inge Warming indkalder til 
mødet.  
 
Charlotte og Peter arbejder videre 
med nye aftaler med de eksisterende 
behandlere.  
 

Ny idé   
Arrangør af løb! 
 

 
Arrangør af løb! 
Bestyrelsen drøftede idéen om at blive 
arrangør af et fælles løb.  
 
Punktet drøftes videre når alle i 
bestyrelsen er med. 
 

Evt.  
Nye Idéer til aktiviteter og 
markedsføring  

 
Nye Idéer til aktiviteter og 
markedsføring 

- Fiskearrangement ved lokal 
Put and Take.  

- Lerdueskydning arrangement. 
- Gokart. 
- Mie undersøger mulighederne 

for at lave løbende opslag på 
hjemmeplejens app. 

- Charlotte undersøger 
mulighederne for løbende 
opslag på drift -og services 
app.  

Kommende møder • Bestyrelsesmøde tirsdage 
kl. 13.00-15.00 (mødested 
kommer senere: 
- d. 30/8 
- d. 4/10 
- d. 13/12 

• Nye møder for 2023 
planlægges på mødet i 
december. 

Gerne tirsdage efter kl. 11.30 

 


