Formandens beretning 2019 – 2020
I det forgangne år har vi haft 6 bestyrelsesmøder.
Spinningsholdet kører fortsat med Thomas Antonsen (Stoppet marts 2020 pga. Corona)
Rygholdet hver torsdag ved Jette Salhøj Petersen (Stoppet marts 2020 pga. Corona)
Centeret anvendes af ca. 50-60 pers. om ugen.
Året har stået i afviklingens tegn. Da der sidste år blev meldt ud at bygningerne var solgt til
KPC, og vi skulle være ude i starten af 2020.
Vi har haft gang i mange kontakter med henblik på videreførelse af centeret, f.eks. med
Kommunen, DGI, Tjørring IF, Nøvling/Skibbild, KPC (som har købt bygningerne) etc. og i juni
2019 var Peter til møde hos Witt, som viste interesse, men ingen af diverse forsøg på
videreførelse af centeret gav resultat.
I oktober indkommer der et tilbud fra en tidligere interesseret køber, med en her og nu pris på
175.000 kr. Vi mente af vore medlemmer først skulle have mulighed for at købe, derfor
udbydes maskinerne til medlemmerne på hjemmesiden, samt offentligt på "Gul og Gratis" og
"Den Blå Avis" uden resultat.
Den 11. december 2019 indkaldes til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde med henblik på salg
af inventaret eller opmagasinering af maskinerne. Der blev stemt for at sælge inventaret.
Køber Jan Poulsen var fortsat interesseret. Vi havde en klausul på at måtte fortsætte til
sommeren 15. juni 2020, han ville derfor kun give 140.000 kr.
Vi havde ønsket at fortsætte 2 år mere inden salget, men da der ingen andre interesserede
havde været, besluttede vi os for at slå til.
Den 9. januar 2020 blev den udarbejdede salgsaftale underskrevet med overdragelse den 15.
juni 2020.
Ud over alt afvikling har der den 1. oktober 2019 været afholdt et foredrag i samarbejde med
Perher (Personaleforeningen) med foredragsholder Karen Marie Lillelund. Desværre deltog der
kun 28 personer, det var ellers en meget sjov og inspirerende aften.
Centeret som har eksisteret i 28 år, har gennem tiderne haft et stabilt medlemstal.
Vores håb er, at de aktiver CH-Motion har oparbejdet i den tid, må være en hjælp til etablering
af et forhåbentlig kommende center i DNV Gødstrup, til gavn for de ansattes helbred og
sundhed.
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