Møde i Ch-Motion den 10. januar 2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra sidst.
Referatet godkendes.

2. Nyt fra formanden, herunder snak om mediedækning.
Jette vil have årsberetningen med til fremlægning næste gang.
Jette har talt med en Niels fra Glad Fitness, som er interesseret i at give et træningstilbud til vores
medlemmer, når og hvis CH-Motion ophører. Vi enes om, at det må være Hospitalsledelsen eller
Personaleforeningen han her skal tale med. Jette informerer ham om dette..
Der er intet nyt fra hverken kommunen eller DGI med henblik på køb af vores træningsudstyr.
Leth har måske en interesseret køber, han vil aftale et møde med ham, angående fremvisning af vores
maskiner.
Hospitalsledelsen nævnte i spørgehjørnet sidst på året, at motionscenteret på DNV var på ”Standby”, dette
stemmer ikke overens med deres udmelding til os. Hvad gør vi i forhold til vores medlemmer?
Der aftales en strategi, og vi afventer det videre forløb.

3. Spinningshold v/Hanne – Uddannelse?
Leth har været i kontakt med Hanne Thorsen. Hun og Thomas Antonsen har snakket om, at de gerne vil lave
et spinningshold igen og deles om instruktionen på dette hold, samt at de ønsker at komme på kursus som
spinningsinstruktører.
Bestyrelsen er glade for, at der er nogle, der gerne vil undervise vores medlemmer og vil gerne bevillige et
sådant kursus, såfremt de binder sig for en bestemt periode. Liselotte tager kontakt til Hanne med henblik
på dette, om de vil lave en udmelding på omkring dette på vores hjemmeside, samt at de tager kontakt til
DGI med henblik på hvad de kan tilbyde af kurser.

4. Hjemmesiden v/Peter.
Intet nyt.
Dog skal der tjekkes op på nettet, hvor CH-Motion navn fremkommer under DGI-regi, hvor der står at Leth
eller Jørgen Jørgensen er formand, Peter tjekker op på dette.

5. Maskine status v/Per.
Ballerysteren er lavet og bliver igen brugt flittigt. Der er skiftet batterier på alle ure i træningslokalet,
udskiftet en kilerem på det ene løbebånd, samt der er kommet luft i boldene igen.
Skuldermaskinen og benpres maskinen har ikke nok vægte på. Per ser på dette.
Der er også et ønske om at hænge flere plakater omkring øvelser til styrketræning, dette er svært at
fremskaffe.

6. Tiltag i 2019 for medlemmer.
Jette synes, at det har været 2 gode foredrag, der har været afholdt i 2018, dog synes hun, at det har været
dyrt sidste gang, da fremmødet var så ringe. Dette er der ikke helt enighed om, da der er penge til dette i
CH-Motion, og det må komme medlemmerne til gavn. Der har også været meget positive tilbagemeldinger
af medlemmer, som har været tilstede ved disse.
Jette prøver at tage kontakt til Dorte Hvisthule fra Personaleforeningen, om de eventuelt kunne være
interesserede i at lave et fællesarrangement med enten Mads Bo ”High on life” mesterjuiceren eller
Michelle Kristensen, trænings- og ernæringsekspert.
Vi vil prøve, om vi kan få noget sat i stand til uge 12. Maj-Britt tager kontakt til Athenas med henblik på
eventuel booking af Michelle Kristensen.

7. Dato for næste møde.
Datoen fastsættes til torsdag den 21.2.19 kl 15.30.

8. Eventuelt.
Erling fra RHL har haft ringet til Leth med en forespørgsel om, om vi ikke skulle mødes med henblik på, om
hvordan alt står til. Han har også haft taget kontakt til Dorte Hvisthule, som har meldt tilbage, at de kunne
4. februar. Da der er flere i bestyrelsen, der ikke kan denne dato, og at der ikke umiddelbart er noget formål
med dette, tager Leth kontakt til ham og takker nej.
Der skal afholdes generalforsamling i april, datoen for dette samt ophængning af opslag besluttes ved
næste møde, hvor Jette har fået hendes arbejdsplan.
Referent: Maj-Britt

