Bestyrelsesmøde den 25. september 2017

Dagsorden:
1) Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet godkendes, dog skal der tilrettes, at aftalen med sygehusledelsen angående tilskud
til nye investeringer, som er ophørt, kun har varet i 10 år og ikke 22 år som nævnt i sidste
referat.
2) Antal tilmeldte til den 5. oktober 2017






Menu – bestille denne
Bordopstilling
Højttaler/mikrofon
Velkomst – Hvem byder velkommen, informerer om "slagets gang"
Sang

Der er ca. 71 tilmeldte på nuværende tidspunkt til vores aften med B.S. Christiansen inkl.
bestyrelsen.
Jette sørger for bestilling af tapasmenuen, samt byder velkommen.
Bordopstilingen bliver som den er til daglig, for at alle skal kunne se på tavlen/overhead bedst
muligt.
Sangen frafaldes.
3) Sidste nyt fra formanden v/Jette
Der har igen været møde med Christian Bjerrum. Det der har været på tale i denne omgang,
var om de ændringer, som vi har ønsket dvs. fjernelse af 2 døre ud til omklædningsrummet i
DNV, så vi kunne få plads til skabe, materialer og spejle, og få lavet et dør i midten i stedet
for. Dette kan ikke lade sig gøre pga. et depotrum.
Der har også været spurgt til et tilstødende lokale, som vi gerne ville have råderet over, dette
har Christian set positiv på og også haft det med videre, dog er han vendt tilbage med
negativt svar, hvilket er negativt for os.
Der er blevet nedsat en "overgangsgruppe" som de kan henvende sig til ved
behov/tvivlsspørgsmål. Denne gruppe består af Per, Leth, Jette fra Herning, og Erling, Hanne
og Finn fra Holstebro.
Der er stadig goodwill på brug af gymnastiksalene både fra fys. og psyk, disse skulle vi kunne
få lov til at benytte efter kl. 16.00.
Jette ønsker at tage yoga-uddannelsen, dette bevilliges af bestyrelsen, så hun går videre med
dette.
4) Sidste nyt fra hjemmesiden v/Peter
Intet.
Karen indskyder, at Heine som står for hjemmesiden, skal huske at sende sit kontonummer,
når han skal have betaling for hans arbejde.

5) Sidste nyt – maskine status v/Per
Intet
6) Inspirationsrundtur v/Leth
Leth har sendt noget rundt angående inspirationstur med Technogym.
De anbefaler at vi besøger det i Sunds og et motionscenter i Vejen for at få en ide om
eventuelle muligheder og indretning.
Der er efter mødet sendt en dato rundt der hedder den 10.10.17, dog er der kun 2 fra
Holstebro der kan deltage, så dette aflyses desværre.
Der tales om det er overgangsgruppen, der skal være med til at "inspirere" den nye bestyrelse
på DNV, om hvilke maskiner der ønskes i motionscenteret på DNV.
Aftalen lyder åbenbart, at det skal tilstræbes, at det ikke er nogen fra den gamle bestyrelse,
der er med til DNV, og så er det en helt ny bestyrelse der fremadrettet skal køre
motionsklubben. Der stilles spørgsmål ved dette fra nogle af os, om dette er den rigtige måde,
da der også vil falde en del erfaring fra, hvis dette sker, men man må jo stille op på valg på
lige fod med andre ansøgere, såfremt man ønsker at fortsætte.
Der tales også om, om vi ikke skal prøve at mødes med motionsklubben fra Holstebro for at
fremme det fremtidige samarbejde, dette er der enighed om at arbejde hen imod.
7) Dato for næste møde
Næste bestyrelsesmøde er den 9. januar 2018 kl. 15.30
8) Eventuelt.
Intet
ref. Maj-Britt

