Bestyrelsesmøde i CH-Motion
Tirsdag den 26. juni 2018

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

Dagsorden:
1. Nyt fra formanden v/Jette, herunder
a.
b.
c.
d.

Møde med sygehusledelsen den 28.06.18
Afbud til deltagelse i motorvejsløbet.
Kontakt til kommunen vedrørende maskiner
Arrangement med personaleforeningen

A.
Mødet med sygehusledelsen ang., udmelding til vore medlemmer, foregår på torsdag den 28.06.18
fra kl. 8.00 – 09.30. Det bliver ikke som forventet ved sidste fællesmøde en dialog, men en
udmelding om, hvad fremtiden byder.
B.
CH-Motion har valgt at melde fra til motorvejsløbet.
C.
Jette har været i kontakt med kommunen med henblik på, om de kunne være interesserede i at
købe vores motionsudstyr, hvis mødet med sygehusledelsen ikke forløber, som vi håber. Steffen,
som Jette talte med, ville tage emnet op med de relevante parter fra det Kulturelle Råd, han lød
meget positiv, og ville vende tilbage.
D.
Jette har også været i kontakt med Dorte Hvisthule fra Personaleforeningen angående
arrangementet med Karen Marie Lillelund. De har pga. faldende medlemstal, ikke ressourcerne til
dette, og har måttet takke nej, selvom de gerne ville.

2. Hjemmesiden v/Peter.
I forhold til den nye lov vedrørende personadataforordning GDPR, er vi forpligtiget til at
beskrive nogle processer, og vi er også forpligtet til at lave en privatlivsbeskrivelse, som
skal ligge på vores hjemmeside. Derudover skal der laves en databehandleraftale, som
beskriver hvor vi medlemsoplysninger, hvem der står for det, hvilke oplysninger vi gemmer
osv.
Peter har downloadet skabeloner/dokumenter fra DGI’s hjemmeside, som vi kan redigere til
vores behov.

Peter kigger på dette henover sommeren, og regner med at have dette på plads til næste
møde.
Han mener, at dette skal gemmes på samme måde, som vi gemmer det regneark Leth
bruger på foreningens-computeren. Her skal denne dataforordningsbetegnelse også ligge.
.
3. Maskinestatus ved Per.

Der er meldt fejl på det ene løbebånd, som ikke kan elevere. Dog har dette ikke fejlet
noget, når Per har været ovre for at tjekke dette. Dette arbejdes der nærmere på.

Der er forsvundet et mavehjul, og det andet er ved at gå i stykker, så der er nu indkøbt 2
stk. nye. Derudover er der indkøbt nogle nye bløde elastikker.

Der efterlyses stadig blødere og bredere elastikker. Per indkøber disse.

Der er også spurgt til om indkøb at en stairmaster. Denne er rimelig dyr, og der er heller
ikke plads til dette. Vi afventer mødet med sygehusledelsen mhp. dette indkøb.

Der er stadig forespørgsel på reparation af ballerysteren. Der er mange, der savner denne.
Jette tager remmen med ned til en sadelmager, som et sidste forsøgt på at lave denne.

Massagestolens sæde er i stykker. Per prøver, om denne kan repareres med kunstlæder.
Dette skal indkøbes.

.
4. Arrangement i efteråret
Maj-Britt har fået forskellige tilbud fra Athenas.
Marina Aagaard – Træning der tæller – i form på kortere tid.
Christian Bitz – Kvalitet
Michelle Kristensen – Mission sund.

Vi beslutter os for at gå med Marina Aagaard, hvis vi kan få fat i hende her til efteråret
(enten den 4.10.18 eller den 1.11.18), og eventuelt så prøve at gå med et foredrag til
foråret med Christian Bitz.
Maj-Britt undersøger dette og melder tilbage

5. Runde
Leth har talt med Pedan. De vil gerne give et prisoverslag på vores Tecnogym maskiner.
Per og Peter vil lave en oversigt over vores maskiner.
Der forefindes også hjemmesider for fysioterapeuter, hvor man eventuelt kan sælge
motionsmaskiner.
Arrangement aften eller eftermiddag med små fif til træning og kost ved Per og Trine eller
eventuelt anden instruktør. Dette skal der arbejdes mere i ved næste møde.
Kunne eventuelt blive til januar med overskriften 1 times guldkorn til kost og træning.

6. Dato for næste møde.
Mandag den 13. august 2018 kl 15.30

7. Eventuelt
Intet for denne gang – Vi ønsker alle en god sommer.

Ref. Maj-Britt

