Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 21. februar 2019
Godkendelse af sidste mødes referat
Referatet godkendes.
Planlægning af årets generalforsamling
A. Dato og klokkeslæt
B. Information herom på hjemmeside og opslag
C. Formandens årsberetning
A. 8. april kl. 15.45 i salen i CH-Motions lokaler
B. Peter lægger det på hjemmesiden. Liselotte og Maj-Britt laver opslag til huset og CHMotion. Karen Hasager (Kasserer) og Jette Salhøj (Formand) er på valg samt de 2
suppleanter Liselotte og Per.
Nyt spinningshold – økonomi v/Liselotte Karlsmose
Thomas Antonsen og Hanne Thorsen starter nyt spinningshold. Informationen er lagt på CHMotions hjemmeside, holdet er tilgængelig for alle. Det bevilges, at de tager et
instruktørkursus gennem DGI for at dygtiggøre sig. CH-Motion betaler for dette. Liselotte
giver Thomas og Hanne besked. De sørger selv for tilmeldingen.
Maskinstatus v/Per Gludsted
Der er skiftet batteri i urerne – endnu engang.
Der er skiftet lysstofrør.
Per har købt plakater hjem, så vi får nyt og nyttigt til væggene.
Ingen problemer med maskinerne – ingen klager.
Hjemmesiden v/Peter Lauritzen
Vi beslutter, at vi vil informere om, at vi har åbent 24/7. Peter lægger det på CH-Motions
hjemmeside.
Brev fra kommunen v/Jette Petersen
Sygehuset er solgt til KBC, hvilket betyder, at CH-Motion skal ud af de nuværende lokaler i
løbet af 2020. Vi får ikke et motionscenter i Gødstrup, så vi har 2 muligheder på nuværende
tidspunkt:
1. Herning Kommune vil gerne stille et nyt lokale til rådighed på sygehuset, så
personalet fortsat kan træne, men hvem skal stå for det? Rengøring, vedligehold,
hvor længe kan vi disponere over lokalet osv.
Peter kontakter Herning Kommune (Marius Reese), for en afklaring.
2. Leth læser en mail op, som han har modtaget af 2 private investorer. De tilbyder at
købe vores maskiner til 150.000 kr. inkl. moms med overtagelse tidligst 1. januar
2020. De vil stille lokaler til rådighed ude i byen, hvor alle nuværende medlemmer
kan træne for 100 kr. pr. måned inkl. holdtræning.
Leth skriver tilbage og takker for tilbuddet. Vi tager det med i vores overvejelser.
Evt.
Årsregnskab v/Karen
Karen fremlægger årsregnskabet til orientering. Det gennemgås på generalforsamlingen den
8. april.

Arrangement med Michelle Kristensen
Vi planlægger et arrangement med trænings- og ernæringsekspert Michelle Kristensen. Det
afholdes torsdag den 7. maj kl. 18.30 – 21.00 i Restoen, hvor vi byder på lidt mundgodt
samt øl/vand. Tilmeldingsfrist 25. april på arrangement@ch-motion.dk
Peter lægger det på hjemmesiden. Liselotte og Maj-Britt laver opslag til huset samt CHMotion.
Vi ønsker et samarbejde med personaleforeningen ved fremtidige arrangementer, så vi kan
få endnu flere deltagere til disse skønne aftener  Jette tager kontakt til Dorthe Hvisthule
med forslag til datoer for efterårsarrangement.
Oplysninger om CH-Motion på nettet v/Peter
Der ligger forkerte/gamle oplysninger om CH-Motion via DGI på nettet. Vi har undersøgt,
hvordan vi får det slettet, dem skal vi selv ind at rette.
CH-Motion har en facebook gruppe, oprettet af tidligere instruktør Mette Storgaard
Markussen. Da Mette ikke længere er instruktør, beder vi Mette om at lukke den. Peter tager
kontakt til Mette.
Mails til medlemmer v/Peter
Når vi sender mails ud til medlemmer, oplever vi ugyldige mailadresser. Det er oftest på
seniorer, der har fået ny mailadresse og ikke har fået den ajourført i vores mailgruppe. Jette
tager kontakt til de relevante og beder dem rette deres mailadresse.
Fremtiden i CH-Motion
Vi enes om at informere vores medlemmer om fremtiden. Vi ved, vi ikke kommer med til
Gødstrup. Vi er i en proces. Der er flere muligheder for fremtidig træning.
Vi informerer pr. mail, når vi har en afklaring.
Mulighed for træning – uden at være medlem v/Liselotte
Et medlem har ønsket drøftelse af mulighed for træning mod betaling– uden at være
medlem. Fx hvis en pårørende kunne have lyst til at træne med blot en enkelt dag.
Vi har undersøgt muligheden for oprettelse af Mobilepay nummer til CH-Motion. Det er for
dyrt i oprettelse, så det kan ikke svare sig.
/Liselotte Karlsmose

