Referat fra mødet i CH-Motion den 13.03.2018

1. Sidste nyt fra formanden – Undersøgelse af planlagte events.
Ved sidste møde talte vi om planlæggelse af en event sammen med Pe-Hoc for at lære hinanden bedre at kende.
Jette har haft kontakt til DGI med henblik på, om de kunne være behjælpelige med nogle muligheder, dette var ikke
noget problem, dog er der i lyset af udmeldingen omkring, at motionsrummet i DNV er sat på stand by ikke længere
grund til dette, projektet sløjfes.

2. Motionsrum i Gødstrup på stand by – HVAD GØR VI?
Der tales frem og tilbage om hvilke muligheder vi har, hvad sandsynligheden er, for at der på sigt vil blive etableret
et motionscenter på DNV.
Om Motionscenteret skal afvikles og eventuelt hvornår
Vi enes om, at der sættes en skrivelse sammen til Poul Michaelsen.
Der tales også om forskellige muligheder for salg af maskinerne. Jette tager kontakt til Herning Kommune.

3. Anbringelse af CH-Motions indestående midler i banken, da den fremover vil blive beskattet.
Der er lavet en ny lov, om at erhverv og foreninger skal betale renter af deres indestående beløb, dette vil for vores
vedkommende sv.t. 3.500,00 kr. om året.
Da vi ikke kender fremtiden for motionsklubben mhp. på eventuel investering, accepterer vi, at dette er vilkårene og
vi kører videre som nu.

4. Generalforsamlingen planlægges.
a) Annonceres på hjemmesiden – dette gøres mandag den 19.03.18
b) Opslag rundt i huset – hænges op mandag den 19.03.18
c) Formandens beretning – godkendes.

5. Hjemmesiden ved Peter.
Intet nyt – Peter lægger et notat på hjemmesiden, om at tidligere medlemmer skal huske at aflevere deres
medlemskort tilbage, dette gælder også kortene for familiemedlemmerne.

6. Maskine status ved Per.
Intet nyt siden sidst – båndet til ”ballerysteren” er ved at være slidt. Der indkøbes ikke et nyt.
Der har været et ønske om mindre elastikbånd, disse indkøbes.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde.
15. maj 2018 kl. 15.30

8. Eventuelt.
Jette har igen søgt om at komme på yoga-kursus. Dette bevilliges.
Hanne Thorsen har taget kontakt til Leth pr. mail. Mette Markussen og Hanne bruger en del midler til Spotify
tjenesten, som er uundværlig til brug på spinningsholdet. De efterspørger vilje og muligheder til at dække disse
udgifter.
Hanne vil også gerne have hendes navn og telefonnummer på hjemmesiden, så nye medlemmer på holdet kan få fat
i enten hende (som afløser) eller Mette.
Da det er Mette, som er instruktør, og bestyrelsen ikke har været kendt med at Hanne fungerer som fast afløser,
tager Leth kontakt til Mette angående dette.
Der tales kort om flere foredrag i fremtiden, dette tages op på næste møde.

Ref. Maj-Britt

