Bestyrelsesmøde CH-Motion den 9. januar 2018
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Der var ingen rettelser, referatet godkendes.
2. Siden sidst v/formanden.
Pengene for det yoga-kursus som Jette så gerne ville med på, og havde meldt sig på, er blevet
tilbagebetalt, da det ikke blev i denne omgang hun kommer afsted.
3. Hjemmesiden v/Peter – herunder rettelser.
På vores hjemmeside står der, at Jette varetager kontakten til vores instruktører, dette skal
rettes til at det er Liselotte, der varetager denne post.
Ophængning af opslag på de forskellige opslagstavler, samt i vores bakker rundt på sygehuset,
sørger Liselotte eller Maj-Britt for.
Der skal også rettes til på indmeldingsblanketten, at det er det fulde navn, man skal indtaste,
når man melder sig ind.
Såfremt man ligger inde med nogle billeder fra tidligere arrangementer, kan man sende disse
til Peter, som så vil lægge disse ind på vores hjemmeside, under "historie".
Der tales frem og tilbage om muligheden for at oprette forskellige mailadresser, dette er stadig
muligt.
Vi enes om, at der laves en ny mailadresse, som kommer til at hedde kontakt@ch-motion.dk
Leth får login til dette.
Der vil også blive oprettet en mailadresse, arrangement@ch-motion.dk som vi kan bruge ved
f.eks. tilmeldinger til arrangementer, såfremt vi beslutter, at der skal afholdes et eller andet på
et tidspunkt.
4. Maskine status ved Per.
Alle motionscykler har fået nye batterier. Tællerne på flere cykler er irret i stykker, så der skal
købes nye. Dette bevilliges.
Der er et ønske om indkøb af karabinhager til brug ved nogle af maskinerne samt 2
Chromecasts – 1 til spinningsrummet og 1 til rum 2, hvor vægtene er. Dette bevilliges også.
5. Evt. tiltag i foråret.
Vores indkøbte vægt til kropsanalyser bliver ikke brugt.
Der besluttes, at Per finder 2 datoer, hvor han kunne tilbyde vores medlemmer at lave disse,
såfremt det kunne være et ønske fra det enkelte medlem.
Mailer datoerne til Liselotte, som vil sørge for, at der kommer opslag op om dette de relevante
steder.
Jette tager kontakt til Pehoc med henblik på, om de kunne tænke sig, at mødes sammen med
os til f.eks. en "kom og rør dig dag" eller noget i den stil.
Leth vil undersøge om det firma, som vi har anvendt tidligere, stadig kører disse kurser.
Vi tager det op igen på næste møde.

6. Dato for generalforsamling i april findes.
Datoen for næste generalforsamling bliver den 3. april 2018 kl 16.00
7. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Datoen for næste bestyrelsesmøde bliver den 15. marts 2018 kl. 15.30
8. Evt. Herunder en runde fra kasser og sekretær.
Karen oplyser saldi på vore konti.

