Formandens beretning april 2017 -april 2018
Til generalforsamlingen den 26. april 2017, mødte der et enkelt medlem op udover
bestyrelsen. Der fremkom forslag om også at sende div. tilbud direkte til medlemmernes mail
adr. og ikke kun via vores hjemmeside og div. opslag i huset. Det gav en del arbejde at få
samtlige i hus.
Den 28. maj deltog vi, med Pehoc og personaleforeningen, i motorvejsløbet ved Gødstrup. Vi
hjalp med det praktiske, opstilling af borde, stole og udlevering af sandwich. CH-Motion
sponsorerede ved denne lejlighed 2 gavekort til Sport24 á 300 kr. Evalueringen af deltagelsen
var, at det blev en rigtig hyggelig dag, og at alt i det store hele fungerede godt.
Løbende er der blevet afholdt møder med Christian Bjerrum vedr. motionsfaciliteter i DNV.
Mange unødvendige timer er brugt på dette, samt planlagte tiltag, da vi fredag den 9. februar
fik en mail fra ledelsen om at motionsrummet i Gødstrup er sat på stand by.
Den 5. oktober havde vi et arrangement med B.S. Christiansen som markering af CH-Motions
25 års jubilæum. Emnet var det gode liv. Det var en særdeles veloplagt B.S. Christiansen, der
provokerede, motiverede og inspirerede og gav en mængde guldkorn og stof til eftertanke. Det
blev en god aften med stor tilslutning. Efterfølgende er der kommet mange positive
tilkendegivelser.
I efteråret startede vi på at lave forundersøgelser til at lave et sportsligt event, sammen med
Pehoc i det kommende efterår, men efter meddelelsen den 9. februar, ser vi ingen mening i at
fortsætte.
Endvidere er crosstraineren blevet repareret, der er indkøbt nye vægte, en cykel-DVD til
spinningslokalet. Der er også indkøbt telefonholder til romaskinen., samt gummibånd til
træning, samt kasser til DVD´er. Der er endvidere investeret i en body analyser.
Til bestyrelsesmødet den 13. marts, blev der udfærdiget et brev til sygehusdirektøren Poul
Michelsen hvori vi beklager afgørelsen for CH-Motions fremtid, dette til trods for at succes
kriterierne var opfyldt (Jf. undersøgelsen). Spurgt hvad vi fremadrettet skal sige til vore
medlemmer. Vi har dog endnu ikke fået svar derpå. I centeret køres spinning 1 gang om ugen,
samt et ryghold. Medlemstallet har stort set været status que på ca. 302 i det forløbne år.
Jette Salhøj

