Bestyrelsesmøde i CH-Motion den 22.08.18 kl. 15.30
Tilstede: Jette, Peter, Per, Liselotte og Maj-Britt
Fraværende: Karl Viggo og Karen
Dagsorden:
1.) Nyt fra formanden.
Leth har betalt 36.000,00 kr. tilbage til Børn og Ungdomspsyk., som de havde betalt for
meget. Dette blev de meget glade for.
Der er også kommet et nyt nyhedsbrev rundt på Psyk., hvori afdelingsledelsen informerer om,
at psykiatriens personale kan træne gratis i CH-Motion. Dette er i flere år ikke meldt ud på
voksen Psyk. ej heller til nyt personale.
Det har givet nye medlemmer til CH-Motion.
Liselotte spørger fra en kollega, om hvordan det foregår, og vi er enige om, at personalet skal
bare melde sig ind på normal vis, og der opkræves så kontingent fra Psyk.
Der har været møde med Poul Michaelsen. Mødet faldt ud som forventet. Der var ingen dialog.
Løbet er kørt, og der bliver ikke motionscenter på DNV.

2.) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Der er ved sidste møde besluttet, at der også skulle skrives op hvilke maskiner/inventar CHMotion råder over. Peter og Per arbejder stadig på dette.
Jette har ikke hørt fra kommunen. Peter nævner, om kommunen eventuelt, kunne have
interesse i at fortsætte med motionslokalerne og de maskiner der er, når de overtager
bygninger, og om vores medlemmer fortsat kunne træne der. Der tales også om, hvilke tilbud
sygehusledelsen har tænkt sig at komme med, og om der kommer nogen overhovedet.
Jette vil igen prøve at tage kontakt til kommunen.
Referatet godkendes herefter.

3.) Planlægning af arrangementet den 4. oktober 2018 med Marina Aagaard.
Maj-Britt tager kontakt til Athenas og Marina Aagaard for at aftale nærmere og acceptere
datoen/kontrakten.
a.) Udfærdige invitationer – hvor og hvornår?
Liselotte og Maj-Britt står for dette. Peter sørger for det kommer ud på mail til medlemmerne.
b.) Opslag i huset og på hjemmesiden.
Liselotte og Maj-Britt sørger for at opslagene kommer op rundt i huset. Peter sørger for at den
kommer på hjemmesiden.
c.) Tilmelding.

Tilmeldingen skal foregå på arrangenmet@ch-motion.dk
4.) Hjemmesiden v/Peter.
Der er stadig ting, der kører med henblik på den nye persondataforordning.
I den sammenhæng er der også dukket noget op omkring copyrights. For at undgå at vi ikke
bliver opkrævet et beløb af de billeder, som vi har liggende på hjemmesiden, vil Peter og Per
tage nye billeder af vores træningscenter, så det er vores egne billeder der figurerer på
hjemmesiden.
Peter og Heine arbejder på denne problematik.
Angående persondataforordningen, vil der blive sendt noget ud til alle medlemmer, som de
skal accepterer i forhold til dette. Peter har styr på dette.
Dette vil også ske automatisk, når man melder sig ind.
5.) Maskine status v/Per.
Det forsvundne "lånte" Abb-wheel er kommet retur. Så nu er der igen 2 stk.
Der er også forsvundet 3 elastikker, samt vore indkøbte vægt er blevet stjålet.
Vores vandmaskine i træningslokalet er blevet lavet.
Der er udskiftet batterier i urene og i romaskinen.
Remmen til "rystemaskinen" har endnu ikke været ved sadelmager. Per får denne skilt ad, og
Jette vil tage denne med til sadelmageren.
6.) Dato for næste møde
Næste møde er den 26. september 2018 kl. 15.30 i snedkerværkstedet.
7.) Eventuelt
Liselotte er blevet kontaktet med henblik på, om der er nyt om opstart af et spinningshold.
Der er desværre ingen, der har meldt sig som instruktør.
Liselotte vil skrive retur til vedkommende, om at lokalet kan frit benyttes, samt at der er
dvd'er til virtuel brug.
Der er også kommet ny udbyder på HEV fjernsyn. Per har sørget for programmering af vores
tv-programmer.
Ref. Maj-Britt

