Bestyrelsesmøde CH-Motion den 23. maj 2017
Til stede: Jette, Leth, Karen, Peter, Per, Liselotte og Maj-Britt
1. Referatet fra sidst godkendes
2. Motorvejsløbet løber af stablen søndag den 28. maj, vi stiller med 3
personer her fra CH-Motion, som skal hjælpe til med opstilling af borde
og stole, nedtagning af samme, plus udlevering af madpakker.
Der er indkøbt 2 gavekort som sponsorgaver hertil.
Hospitalsledelsen har i alt dette, ikke været særlig gode til at melde
tilbage, omkring hvad CH-Motions rolle har været i alt dette trods flere
henvendelser fra vores side. Jette går videre med dette.
Vi har valgt ikke at deltage i Lady Walk'en i år, da det ligger dagen efter
Motorvejsløbet. Personaleforeningen har arrangeret tur til Tarm selv
denne gang.
3. Ny gruppering af dokumenter under "referater", tillige er det ved
indmeldelse nu påkrævet at taste en mailadresse.
4. Intet nyt heller om maskinerne. Per fortæller, at der er lavet nogle få
reparationer, samt lavet et nyt sæde til romaskinen.
Der ønskes fortsat kroge/knagerækker hængt op inde i glassalen. Dette
tages til efterretning. Han arbejder stadig på, at finde gode tilbud på
elastikker og plakater til instruktion i korrekt brug af håndvægte.
5. Sommerferien afholdes som vanligt fra den 15/6-17 indtil den 15/8-17.
Nye medlemmer kan stadig indmelde sig, også i denne periode, dog skal
man forvente længere ekspeditionstid på reparation af maskiner, samt
det ikke vil være muligt at få instruktion i brug af maskinerne i denne
periode.
Der udarbejdes et opslag, som ophænges i vores lokaler v/Maj-Britt.
6. Dato for næste bestyrelsesmøde samt sommerfest i bestyrelsen
fastlægges til den 10. juli 2017 kl. 15.30, hvor der også skal udarbejdes
forslag til vores jubilæum i oktober 2017. Der aftales spisning
efterfølgende denne dag. Liselotte sørger for at bestille bord.
7. Bestyrelsesmødet efter sommerferien bliver den 25.09.17 kl 15.30.
8. Der kom nogle forslag op til generalforsamlingen, som der skal følges op
på. Det ene var et ønske om, at der blev sendt mails ud til medlemmer
af CH-Motion, når der var et eller andet arrangement. P.t. mangler vi ca.
140 mailadresser på vores 300 medlemmer. Dvs. ca. halvdelen.

Der aftales, at der sendes mail ud til hele huset, om at CH-motion
mangler mailadresser på deres medlemmer, i håb om at de melder
tilbage. Peter sørger for dette.
Jette laver et opslag til seniorerne omkring dette.
Planen er, at vi så kan melde ud til vores medlemmer via mail, for at få
flere tilbagemeldinger/tilkendegivelser omkring eventuelle
arrangementer i fremtiden.
Hanne Thorsen har ikke meldt tilbage omkring deres indkøb af DVD'er til
spinningsbrug, som det blev aftalt på generalforsamlingen.
De må vende tilbage, såfremt de stadig ønsker dette.
Info fra vores fys. Line, som beretter, at vores medlemmer ikke ikke har
gjort brug af hendes kvalifikationer. Der er kun været i alt 4 medlemmer
i hele perioden, der ønskede råd og vejledning.
Hun vil gerne fortsætte, men tror ikke der er behov for det lige nu.
Såfremt vi benytter os af tilbuddet, kan dette sendes ud på mail til
efteråret til vores medlemmer.
Eventuelt:
Tvivl om hvor vidt man har arbejdsfri til vores møder i CH-Motion.
Jette undersøger dette nærmere.
Liselotte kontakter Line Markussen (instruktør af spinningsholdet), så vi
får hendes data opdateret på hjemmesiden, Liselotte sender dette videre
til Peter, når hun har disse.
Vi taler igen omkring indkøb af vægt til måling af fedtprocent m.v.
Per undersøger nærmere omkring pris, model etc.
Aftalen bliver, at vi i første omgang køber en knap så dyr model, og
afventer at se hvor meget den egentlig vil blive brugt af vores
medlemmer, inden der påtænkes investering af en dyrere model.

ref. Maj-Britt

