Bestyrelsesmøde i CH-Motion Mandag den 10.07.17 kl. 15.30
Dagsorden:
1. Sidste nyt fra formanden
a) Evaluering af motorvejsløbet, fremtidige fælles arrangementer.
b) Indkøb af caps.
c) Møde med Christian Bjerrum vedr. motionsfaciliteter i DNV.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hjemmeside ved Peter
Status på maskiner ved Per.
Arrangement indhold torsdag den 5. oktober 2017.07.13
En runde.
Dato for næste bestyrelsesmøde.
Evt.

a) Der er fra hospitalsledelsens side meldt tilbage, de syntes, at det havde været fantastisk og
kørt rigtig godt.
Jette har været indbudt til evalueringsmøder efterfølgende, men har valgt dette fra, da hun jo
ikke har været involveret i disse møder, men har fået tilsendt referatet herfra.
Alexander (ham der stod for dette) ved ikke, hvor det er gået galt, at CH-Motion er blevet
hægtet af i alt dette, men har beklaget meget.
Jette nævner, at Holstebros personaleforening har gjort et stort stykke arbejde omkring
motorvejsløbet, deres kantine havde lavet nogle rigtig lækre sandwich, og de tog en stor del af
det tunge arbejde.
Vores del blev til udlevering af sandwich/vand, samt hjalp med afrydning af borde og stole til
sidst.
Der havde været lidt forvirring omkring, om man kunne købe sandwich/hvem der kunne - vi
synes kun, at der havde været få af disse, så det var ikke noget stort problem, men næste
gang skal der være nogle klare retningslinjer.
Der vil, når motorvejen mod Holstebro åbnes, komme endnu et motorvejsløb. Her tænker
man, at vi vil gentage successen. Her har der været tale om indkøb af bannere, så vi kan
synliggøre, hvor vi holder til.
b)Erling – formanden for Holstebros personaleforening, har talt om indkøb af nogle
caps/reklamesejl på et af disse evalueringsmøder, da der ikke var nogen bannere med CHMotions logo til motorvejsløbet, ønsker CH-Motions bestyrelse ikke at være med til at investere
heri.
Der tales frem og tilbage om hele forløbet:






F.eks. det at vi ikke har været med i alt forudgående arbejde/blev hægtet af
at sygehusledelsen i 2016, uden forudgående varsel/snak, ophørte med en aftale
gennem 22 år, om et tilskud i nye investeringer i motionsklubben.
at andre foreninger fra andre instanser, som var ude og hjælpe, fik tilbudt et beløb sv.t.
500 kr. pr. mand af Vejdirektoratet
at hospitalsledelsen ønskede hjælp fra personaleforeningerne og motionsklubberne
uden tilskud.
CH-Motion valgte at give 2 gavekort á 300 kr.

Evaluering er at det var en rigtig hyggelig dag sammen med nogle hyggelige mennesker, og at
det i det store hele fungerede rigtig godt, men at såfremt vi skal deltage igen, så ønsker vi at
være med fra starten.
c) Leth, Jette og Karen har været til møde i Aulum med Christian Bjerrum sammen med PHOC
omkring motionsfaciliteterne i DNV igen. Der fremvises tegninger af de præcis 205 m2.
Der har været ønske om fjernelse/flytning af døre på bagvæggen, opsætning af skydeskabe til
redskaber. Mulighed for brug af fælles badefaciliteter sammen med servicepersonalet samt et
mødelokale, som vi gerne vil lægge billet ind på. Faciliteterne ligger på 2. sal.
Lokalet vil være færdigmalet, og der vil være gulvbelægning lagt på.
Leth har haft ringet til Pedan, som har foreslået Sunds Motionscenter, som de har indrettet for
et par år siden, for at have nogle steder at sammenligne med på størrelse med det lokale, som
vi får stillet til rådighed. De har også foreslået Vejen Motionscenter for at se de forskellige
muligheder.
Vi taler om, om der skal arrangeres en tur sammen med PHOC til en af disse steder, for at se
de muligheder vi har for indretning af den plads, som vi får stillet til rådighed, dette forslag er
sendt til PHOC. Vi synes, at dette kunne være oplagt.
Der er ikke mulighed for at køre holdtræning i det lokale, som vi har fået stillet til rådighed,
men der forefindes 2 træningslokaler på DNV, som ville være dejligt, hvis vi kunne for lov til at
benytte disse.
2) Peter informerer, at der er mulighed for at få individuelle mailadresser. Der foreslås en
"funktionspostkasse", som Leth skal have ansvaret for. Peter taler med Heine omkring dette.
Peter påtaler også, at på fremtidige opslag bør vores web-adresse påføres.
Ændringer af vedtægter, som blev nævnt på sidste møde, er ikke blevet sendt til Peter, Leth
sørger for dette.
Liselotte har fået Mette's mail og mobilnr. til vores hjemmeside, billedet må han få via staben.
Peter får dette.
Seniorerne skal sørge for at få meldt deres mailadresser til Peter eller skrive disse på sedlen i
CH-Motion. Peter.Lauritzen@stab.rm.dk

3) Status på maskinerne:
Crosstrainer er blevet repareret med 2 nye kileremme – dette var en 7 timers operation, alt
skulle skilles ad.
Der er indkøbt en vægt, en cykel-DVD til spinningslokalet.
Der er også købt telefonholder til romaskinen, samt gummibånd til træning plus et par kasser
til vores trænings DVD'er.
4) Vedrørende vores arrangement til vores 25 års jubilæum den 5. oktober 2017 er kantinen i
Herning booket til kl. 18.00 til spisning samt efterfølgende foredrag, hvor temaet er sundhed,
afslutning med kaffe.
Foredragsholderen er booket, og der skal aftales nærmere om hvordan vi får lavet
indbydelsen, samt meldt dette ud til vores medlemmer, opslag og pr. mail en gang her i
august.
Bestyrelsen starter ud med møde inden.
5) Hygiejnen i motionslokalet er for nogen ikke eksisterende. Der diskuteres forskellige tiltag
for at komme dette til livs.

6) Datoen for næste bestyrelsesmøde er den 25. september 2017

Ref. Maj-Britt

