Møde i CH-Motion mandag den 26. August 2019
Tilstede: Jette, Peter, Per, Liselotte, Maj-Britt.
Fraværende: Leth, Karen.
Dagsorden:
1. Status fra Leth, om der er noget, der skal tages op:
Leth er ikke tilstede ved dette møde, emnet tages op næste gang.
2. Referat fra Peters møde med Witt:
Peter har talt med Kim Simonsen. Blev rigtig godt modtaget og vist rundt i deres flotte lokaler.
De har store planer for området ude omkring sygehuset, Der var en rigtig god dialog, men det som
mødet nok mundede ud i, er at det ikke er vores maskiner, som de er interesseret i, da de selv har
agentur på dette, men primært vores medlemmer.
Aftalen blev, at de skal komme med et oplæg til hvordan de ser os impliceret i alt det her, og hvad
de regner med, at vi kan være en del af.
Peter har rykket ham for dette i sidste uge og også inden mødet. Vi ser lige an lidt endnu, men tror
ikke det bliver aktuelt.
Kommunen har heller ikke kontaktet os igen.
Vi håber stadig på en løsning.
3. Maskine status v/Per:
Intet nyt der.
Per har sendt en mail rundt til os i bestyrelsen, om hvordan vi skal håndtere, af der er udstyr i
motionscenteret som forsvinder. Vil det gøre nogen forskel - præventiv virkning ?
Der er stemt om dette, og udfaldet bliver, at opslaget hænges op, samt at der sendes mail rundt.
Peter sørger for dette.
4. Arrangement med Karen-Marie Lillelund tirsdag den 1. oktober kl 19.30 - 21.00 v/Jette:
Opslaget er lavet - Der rettes til mht. tilmelding, pris, lister i receptionen etc.
Sendes rundt på mail og på hjemmesiden den 2. september af Perher og CH-Motion.
Jette bestiller chips og drikkevarer i kantinen. Dette betales af CH-Motion.
Maj-Britt oplyser Perher om, at bestyrelsen skal bruge 7 billetter.
5. Dato for næste møde:
Næste møde bliver torsdag den 31. oktober 2019 kl. 15.30 i elektronikværkstedet.
Eventuelt:
Der har været forespørgsler, om det er en mulighed at få lov til at tage familie, der snart bliver 15
(er eller bliver 14 år i år) med til træning under visse betingelser.
1.
2.
3.
4.

Skal være i selskab med en voksen
Kan ikke deltage på hold.
Kontingent.
Maskininstruktion.

Hvis dette skal kunne lade sig gøre, så skal vedtægterne laves om, samt det kræver en
børneattest, hvis Trine skal lave en træningsplan for mindreårige.
Vi bliver enige om, at det er meget at gøre ud af det, da vi ikke ved hvor længe CH-Motion består.
Beslutningen bliver, at mindreårige må ikke træne i centeret.

Lene Mahler har spurgt Jette, om CH Motion kunne være interesseret i reformertræning
Reformertræning er pilates udført på en maskine, hvor fjedrene udgør modstand og belastning
sammen med egen kropsvægt. Træningen tager afsæt i pilates principperne og er samtidig
skånsom for både krop og led, idet man enten sidder eller ligger ned i de fleste af øvelserne.
Det er en til en træning.
Lene er ved at tage uddannelsen for Balancebody, og vil i den forbindelse tilbyde individuel
træning til medlemmer af CH Motion gratis.
Dette er der interesse for, og Peter sørger for at der kommer mail og opslag op i centeret.
Eventuel dato for julefrokost: Fredag den 29. November 2019
Maj-Britt

