Bestyrelsesmøde i CH-Motion den 26. september 2018 kl. 15:30
Tilstede: Jette, Peter, Per, Liselotte og Maj-Britt.
1. Foredraget med Marina Aagaard. Der er desværre kun alt i alt 26 tilmeldte plus/minus.
a. Afvikle – planlægning?
b. Afmelde.
Der tales frem og tilbage om dette, og beslutningen bliver at foredraget skal afholdes, da det giver et dårligt
signal af afmelde til dem af vores medlemmer, som har ønsket at tilmelde sig dette arrangement, samtidig
med at dette er knapt så dyrt som sidste gang, og vi har pengene til det. Jette sørger for at bestille
sandwich, øl, vand, kaffe og sødt. Per har styr på det tekniske, samt sørger for at låse døren op kl 17.45.
2. Forsikring.
Forsikringen har haft ringet til Leth, og forespurgt om vores forsikringer svarer til vores nutidige
behov. Leth har tjekket op på dette, og de skulle være i orden.
3. Maskiner ved Per.
Per har igen købt nye elastikker. Da disse forsvinder løbende.
Jette har indleveret båndet til ballerysteren hos læderværkstedet. Hun vil prøve at forny
stropperne til båndet, hun vender tilbage, når den skulle være færdig.
Leth har sendt en sms vedr. vore maskiner og eventuel prisgivning, Peter har lavet et overblik over
hvilke maskiner vi har. Peter nævner nogle numre, der står på maskinerne, som må være det som
kan identificere maskinerne, da de ikke hedder noget.
Han har fået taget billeder af alle maskiner og mangler kun lige at gå rundt og få skrevet numrene
ned. Maskinerne er primært fra Techno-Gym.
Jette melder tilbage til Leth, at dette er kørt i stilling.
Jette har igen talt med kommunen. Skulle have talt med en Marius Rese, men han sad i møde, så
hun fik fat i en underdirektør som hedder Kristian Stenbro Eriksen, og han takkede for tilbuddet, og
at det var positivt, at vi tænkte på dem. Jette nævnede at vi skulle have ca. 1 år til at sælge
maskinerne i, men han vil allerede vende tilbage indenfor 1 måned.
Han ville bringe det op på et møde snarest. Han var meget positiv stemt for dette.
4. Nyt fra hjemmesiden.
Privatlivspolitikken er kommet på hjemmesiden. Den ligger allernederst på siden.
Copyright problematikken drøftes igen.
Indmelding og udmeldinger: Jette har haft et par forespørgsler herom. Dette foregår som det
plejer, og man skal stadig tage kontakt til Trine med henblik på instruktion til maskinerne.
5. Datoer for
a. Bestyrelsesmødet – Næste møde er den 12.11.18 kl. 15.45 i snedkerværkstedet.
b. Julefrokosten bliver den 23.11.18. Liselotte og Maj-Britt undersøger forskellige muligheder.
F.eks. er Herning Lock/escape rooms en mulighed. Der undersøges nærmere herom.
6. Eventuelt – Intet denne gang.
Ref. Maj-Britt

