Bestyrelsesmøde i CH-Motion den 31.10.2019 i Teknisk Afsnit
Tilstede: Jette, Per, Leth, Karen, Liselotte, Per og Maj-Britt.
1.

Siden sidst v/formanden - Herunder evaluering af foredraget den 01.10.19.

Det var et godt foredrag, men dyrt i forhold hvor mange der havde meldt sig til Der er ikke kommet
information ud til medlemmerne af PERHER og PEHOC ved dennes sammenlægning, om at man
aktivt skal melde sig til, om man ønsker at få informationerne om de forskellige tilbud, der
diskuteres om, dette kan være en grund til at der ikke var flere, der ikke havde set eller hørt om
dette foredrag.
Jette fortæller, at de nyansatte i psykiatrien ikke bliver introduceret i, at der findes en
personaleforening. Liselotte har meldt sig som kontaktperson i psykiatrien.
Karen har stadig ikke hørt fra Ole, som er kasserer i personaleforeningen, hun får hans
telefonnummer af Jette, og sørger for at tage kontakt til ham vedrørende betalingen af deres del af
arrangementet.
2.

Salg af maskiner v/Leth - Udbydes til medlemmerne?

Leth har hørt fra den ene af de 2 fysioterapeuter, der var interesserede i køb af vores maskiner.
Han er fortsat interesseret og er kommet med et bud. Han er meget fleksibel i forhold til tidspunktet
på overtagelse af maskinerne, samt vil tilbyde medlemmerne af CH-Motion muligheden for at
træne for 100 kr. om måneden i det center, der vil blive startet op, der vil her være tilbud om
holdtræning, samt at vores instruktører også kan fortsætte som dette i det nye center, såfremt de
er interesserede. Leth har meldt tilbage, at han vil forelægge dette til os i dag, og at han vil melde
tilbage til ham hurtigst muligt.
Peter har ikke hørt mere fra Witt A/S, så dette bliver ikke aktuelt.
Peter har haft kontakt med kommunen igen, denne gang formanden for foreningen ”Aktiv”. KPC
som overtager nogle af sygehusets lokaler, har også ytret, at de muligvis er interesserede i, at vil
indgå i en dialog.
Tilbuddet fra kommunen har været længe undervejs, og der er nødt til at komme nogle facts på
bordet fra kommunen. Vi er nødt til at presse på, Peter tager kontakt til dem i næste uge med
henblik på at få et møde stillet på benene hurtigst muligt, Leth ønsker, at deltage i dette møde.
Leth melder tilbage til den interesserede, at da vi ikke troede at buddet fra dem blev til noget, har vi
ikke gjort mere ved sagen, samt at tilbuddet og et eventuelt køb også skal med på en
ekstraordinær generalforsamling. Vores medlemmer skal også have et tilbud om, at der er nogen
der har interesse i at købe maskinerne, samt at buddet skal ud offentligt. Vi nødt til at undersøge
alle muligheder, men vil vende tilbage til ham den 01.12.19.
Vi mødes kl 17.00 på Vinbaren ii Østergade den 29.11.19 med henblik på drøftelse af eventuelle
indkomne tilbud inden julefrokosten.
Peter vil sende en mail ud til vores medlemmer, om der er nogen der vil give et tilbud på
maskinerne, de vil have en frist på ca. 14 dage. Der skal være en klausul på, at maskinerne først
vil kunne overtages fra 2021. Vi håber jo trods alt, at der stadig er en mulighed for lokaler i
Gødstrup på sigt.
3.

Maskine status v/Per:

Intet nyt - der er udskiftet nogle batterier her og der. D
Der et ønske fra nogle medlemmer om et dip-bælte, samt et ønske om en ekstra romaskine.
Bestyrelsen er enige om, at der ikke skal laves investeringer i nyt udstyr lige nu.
Per hænger også opslagstavlen op igen, samt undersøger, om der kan indkøbes nye puder til de
træningsbænke, der er ved at trænge til udskiftning.

Rengøringen i motionsrummet halter. Der er fluer i vindueskarmene og skraldespandene bliver
ikke tømt hver dag, hvilket giver anledning til at overveje, om man skal sætte en seddel op til
medlemmerne, om ikke at smide bananskræl eller andet frugtaffald i skraldespandene.
Maj-Britt tager kontakt til serviceafdelingen mhp. om der kan blive tømt skraldespande hver dag
eller rengjort lidt oftere.
Opslagene med bestyrelsens navne og telefonnumre trænger til at blive opdateret. Liselotte sørger
for dette.

4.

Hjemmesiden v/Peter:

Intet nyt.
Leth har sendt nogle gamle billeder fra CH-Motion til Peter pr. Mail, der aftales, at han også
overdrager disse på et USB-stik.
Der mangler at blive opdateret omkring holdtræning på vores hjemmeside - ligger under træning.
Liselotte opdaterer dette.
5.

Julefrokosten - Indbydelse ud?

Liselotte laver en indbydelse og sender den rundt. Datoen bliver den 29.11.19.
6.

Runde:

Leth ønsker at holde som næstformand til næste generalforsamling i april 2020. Karen beslutter
også at holde som kassér samtidig.
Liselotte har sendt en hilsen til Hanne Thorsen, som har sendt en hilsen retur. Hun er heldigvis i
bedring, selvom der er et langt forløb forude stadigvæk.
7.

Dato for næste møde:

Næste møde bliver den 22.01.2020 kl. 15.30 i Teknisk Afsnit.
8.

Eventuelt:

Karen står for julegaver som vanligt.
Referent: Maj-Britt

