Bestyrelsesmøde i CH-Motion den 27. maj 2020 i Teknisk Afsnit
Tilstede: Jette, Per, Liselotte, Peter og Maj-Britt.
Fraværende: Karen og Leth.
Der er indkaldt til møde med henblik på indkaldelse til generalforsamling samt afhændelse af
CH-Motion/vedtægtsændringer.
1. Vedtægtsændring: Ny bestyrelse. Hvilende forening. Formålet med foreningen
fremadrettet, som f.eks. er, at bestyrelsen skal værne om/administrere de aktiver som
der er i CH-Motion.
2. Datoen for generalforsamling fastsættes til den 12.06.20 kl. 16.00 i motionscenteretgymnastiksalen.
Opslag er hængt op, og der er sendt mail ud til vores medlemmer.
Valg til ny bestyrelse: Maj-Britt og Peter er på valg, begge ønsker ikke genvalg, men
Maj-Britt opstiller som suppleant.
Leth og Karen holder. Vi skal finde ud af, hvordan den nye bestyrelse skal være
fremadrettet, indtil når/hvis motionsklubben igen bliver aktiv eller hvordan klubbens
aktiver skal placeres, hvis klubben ophører. Regnskabet skal foreligge 8 dage før
generalforsamlingen, dette lægges på hjemmesiden.
3. Bliver der mere end 10 personer, holdes mødes udenfor. Det er besluttet, at der ikke
afholdes en afskedsreception pga. situationen med Covid-19.
4. Karen har opsagt vores forsikringer pr. 01.07.20.
Jette har opsagt vores medlemskab i DGI pr. 01.07.20
.
5. Holger Skott har sagt, at han gerne vil være behjælpelig med at opsætte og revidere
centerets regnskaber fremadrettet.
Heine arbejder stadig med driften af vores hjemmeside. Udgiften til hjemmesiden og
domænet skal stadig betales.
Peter vil stadig være behjælpelig såfremt der bliver noget med håndtering af opslag og
mails til vores medlemmer/ind- og udmelding.
6. Eventuelt.
Leth er blevet kontaktet af Mette Skærbæk (Herning Kommune), som er projektleder i
Bevæg dig for livet. Hun er interesseret i at få et samarbejde i gang vedrørende
udendørsaktiviteter. F.eks. løb, gang og udendørs fitness ude omkring søen.
Leth har lovet, at den nye bestyrelse kontakter hende angående et eventuelt
samarbejde. Hendes telefonnr. er 2222 4372 eller e-mail mette.skaerbaek@herning.dk
Peter skriver til medlemmerne, at de vil blive stående som "ikke betalende medlemmer"
med mindre, at de melder sig ud på hjemmesiden.
Ligeledes skal Peter skrive til seniorerne angående eventuelt tilbagebetaling af for
meget betalt kontingent ud over den 15.06.20. Hvis de ønsker pengene retur, skal de
sende deres kontonummer til kassereren.

Der skal gives besked til rengøring angående slutrengøring ved fraflytning pr. 01.07.20.
(Maj-Britt)
Skrive til hospitalsledelsen at motionsklubbens inventar er solgt, at vi forlader lokalerne
pr. 01.07.20 (Jette).
Give besked til diverse lønningskontorer, om hvornår kontingentbetalingen skal ophøre
+ revisor (Leth).
Maj-Britt

