Bestyrelsesmøde i CH-Motion
Tirsdag den 15. maj 2018

Tilstede: Jette, Leth, Karen, Liselotte og Maj-Britt.
Fraværende: Per og Peter.

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
Der var ingen indsigelser, referatet godkendes.

2. Nyt fra formanden v/Jette
Jette har været i kontakt med Poul Michaelsen, som gerne vil i dialog med os. De vil indkalde til et
møde inden længe med henblik på, hvad der skal ske på sigt med CH-Motion, så vi ved, hvad vi
kan melde ud til vores medlemmer.
PE-HOC Holstebro skal også deltage i dette møde.
Vi afventer indkaldelse til dette møde indenfor kort tid.
Liselotte læser et notat op fra Holstebro Dagblad, som har haft et indslag om at lukningen er
nødvendig pga. pladsmanglen på DNV.
Jette vil forespørge Herning Kommune og DGI med henblik på, om de eventuelt kunne være
interesseret i køb af motionsklubbens maskiner ved eventuel lukning.
Leth tager kontakt til Techno-Gym for at få indblik i, hvad de maskiner vi har, er værd.
Vores spinningsinstruktør Mette er holdt pr. 1. maj 2018.
Dvs. at der ikke længere er et spinningshold om mandagen. Dog kan lokalerne jo stadig frit
benyttes af vores medlemmer
Det aftales, at der skal lægges et opslag op på vores hjemmeside, om at vi søger en ny
spinningsinstruktør. Såfremt der er nogen, der kunne tænke sig dette, skal der tages kontakt til
Liselotte. Såfremt man kunne tænke sig at undervise i andet, er det også Liselotte, man tager
kontakt til.
Jette sender besked til Peter om, at redigere dette på vores hjemmeside.
3. Problem vedrørende fremtidig registrering af Psykiatriens medlemmer v/Leth.
Børne og Ungdomspsyk har indtil nu sendt lister i Excel pr. mail til Leth hver måned, på hvem der
fra BUC er medlem af CH-Motion. Dette kan de pga. persondataforordningen ikke gøre længere –
gældende fra den 25.05.18. Da man vil kunne få bødestraffe, hvis man mailer navne,
personalenumre etc.

Tvivlen lyder på, om dette kan være rigtigt, når der ikke er personnumre involveret.
Leth fremsætter ønske om, at Peter vil undersøge til næste møde, hvad der gøres fremadrettet og
hvilke forholdsregler der er.
Jette sender også besked til Peter om at undersøge dette til næste gang.

4. Maskine status v/ Per
Udsat til næste gang
5. Hjemmesiden v/Peter
Peter skal også sætte på hjemmesiden, at CH-Motions personale holder ferie i tidsrummet fra den
15.06.18 til og med den 15.08.18, lokaler kan anvendes som sædvanligt, samt ud- og
indmeldinger kan også ske i dette tidsrum.
Peter skal også lave de indslag, som der er nævnt under pkt. 2 og pkt. 3.
6. Sommerferie opslag
Maj-Britt sætter et ferieopslag op omkring den 15.06.18.
7. Dato for evt. foredrag samt indhold i efteråret.
Der tales frem og tilbage om flere mulige emner f.eks. Michelle Kristensen, Mads Bo og Charlotte
Bøvling. De 2 sidste har dog lige været i Herning og omegn. Der blev nævnt til
generalforsamlingen, at personaleforeningen, havde tænkt på at invitere Karen Marie Lillelund,
som taler meget og humor og kommunikation, som også kunne være interessant i vejen mod
DNV. Der kunne eventuelt komme et foredrag på tale i februar og oktober næste år.
Jette ringer til Dorthe fra Personaleforeningen, om vi eventuelt skulle gå sammen om afholdelse af
et foredrag med Karen Marie Lillelund her i efteråret. Personaleforeningen skal holde møde den
11.06.18, og de vil vende tilbage herefter, om de kunne være interesseret i dette.
8. Dato for næste bestyrelsesmøde, evt. kombineret med sommerafslutning.
Datoen bliver hos Jette den 26.06.18 kl. 17.00 på Rønne Alle 144 i Sunds.
Der startes ud med bestyrelsesmøde og dernæst sommerhygge.
9. Eventuelt.
Leth har undret sig over et mærkeligt beløb pålydende på 70 kr., Ved nærmere gennemgang viser
det sig, at det er fra Distriktspsykiatrien Deres personale får jo deres medlemskab betalt.
Sekretæren sender hver måned lister på deres personale, men der er fra deres økonomiafdeling
kun betalt for et medlems pårørende, hvor beløbet heller ikke er korrekt.
Det viser sig, at den aftale der er indgået, med hvem der sender hvad fra regionen, beror på en
misforståelse og at der faktisk ikke er betalt kontingent derfra de sidste 2 år.

Leth har skrevet frem og tilbage med en sekretær, angående de lister, som de skal sende med
deres medlemmer, disse lister havde Leth heldigvis gemt, så disse har han fundet. Det skyldige
beløb er omkring 10.000 kr. Dette bliver indbetalt.
Leth har gennemgået de andre indbetalinger herefter.

Ref. Maj-Britt

