Bestyrelsesmøde Ch- motion d. 16/1 – 2017

Til stede: Per, Maj-Britt, Jette, Peter, Leth, Karen

1. Ingen kommentarer
2. Jette orienterer om resultatet og analysen af spørgeskemaet, og laver et
referat til hjemmesiden.
Sidste nyt ang. DNV, så får vi tildelt 200 kvm stort rårum i Servicebygningen.
Vi får konsulentbistand af Kristian Bjerre til at indrette rummet. Ved åbningen
af den nye motorvej d. 28/5 – 2017, deltager vi i et arrangement sammen
med personaleforeningerne i Herning og Holstebro, hospitalsledelsen,
kommunen og vejdirektoratet.
I februar måned kommer fysioterapeut Line, hvor medlemmer kan få råd og
vejledning om træning. Tidspunktet kan ses på vores hjemmeside. Maj-Britt
sætter opslag op i huset, og Peter laver nyhedsbrev på hjemmesiden. Jette
kontakter Staben ang, et link til Ch-motion på intranettet.
3. Per: det nye løbebånd er kommet og crosstraineren er blevet repareret. Der
er også købt en ny dvd og der ligger dvdèr med cykling, roning og løb i
centret. Per har også lavet opslag om hvor man kan finde spinningsrummet.
4. Peter oplyser, at det ikke er muligt at gøre indmeldelserne mere overskuelige.
5. Dato for næste møde: d. 23. feb. 2017 kl. 15.00 i snedkerværkstedet.
6. Forslag til socialt samvær i bestyrelsen – udsat indtil videre.
7. Evt: Leth har forslag til ændring af punkt 13 i vedtægterne

Ændring af CH-Motions vedtægter:
13. Ved foreningens eventuelle opløsning overgår foreningens aktiver til en (fond),
som anvendes til fritidsaktiviteter for Regionshospitalets personale.

Ændres til:

13. Ved foreningens eventuelle opløsning overgår foreningens aktiver til en
bankkonto, som anvendes til fritidsaktiviteter for Regionshospitalets personale.
Bankkontoen er spærret, men banken udbetaler d. 1/10 hvert år 15.000,-kr til
personaleforeningen og 15.000,-kr. til motionsklubben på DNV- Gødstrup. Pengene
er øremærket til fritidsinteresser for Regionshospitalets personale. Når kontoen er
tom nedlægges den.
Jette og Karen har 25 års jubilæum i år, og det samme har motionsklubben. Vi
planlægger aktiviteter i anledning af dette.
Peter foreslog, at bestyrelsen fik en T- shirt med ”bestyrelse” påtrykt . Forslaget er
udsat.
Generalforsamlingen bliver afholdt d. 26. april kl. 16.00

Ref. Karen

