Referat Ch-Motion 20/11-2020

Deltager:


Formand – Jette Petersen



Næstformand/sekretær – Per Gludsted



Kasser – Karen Hasager



Suppleant – Maj-Britt M. Jensen

Da der ikke er - og har været, den store aktivitet i foreningen er der ”fri” dagsorden.
Følgende er vendt.


Der har været et par henvendelser, bla. 6 mail’s og direkte kontakt, de fleste omhandler ind/ud melding, da der
ikke optages nye medlemmer i øjeblikket og der ikke kræves kontingent af eksisterende, gøres der ikke
yderligere i sagen.



Hjemmesiden blev vendt da Per har undersøgt hvad der skal til for at etablere og vedligeholde en hjemmeside,
da det kræve en del timers arbejde gøres der ikke yderligt.



Der har været en dialog omkring forskellige CH-Motionshold, det har været lidt ”op af bakke” med at etablere
en Body-træningsholdig, bla. COVID-19 har været en stor modspiller i den henseende. Arbejdet med dette
forsætter.



Der arbejdes stadig på at synliggøre CH-Motion over for medlemmerne og især ledelsen, og Per har vendt
muligheden for Cykel/Mountainbike hold, løbehold, ro hold, altså aktiviteter der ikke kræver lokaler eller CH
sponsoreret udstyr.



Per blev gjort opmærksom på at Mette Skærbæk gennem Karen havde rykket for en henvendelse omkring
fælles projekt i Gødstrup. Per har ikke taget kontakt, da han ikke havde noget konkret i støbeskeen og vidste
ikke at han skulle tage kontakt alligevel. (det rettes der op på.)



Karen har rette henvendelse til Per omkring en faktura fra Pedan der er udstedt efter, den tidligere bestyrelse
havde solgt alt udstyr. Karen har dog styr på regnskabet, således at der ikke betales for uberettiget udgifter.



I henhold til sidste møde, hvor Per prøvede at danne sig en oversigt over udgifterne i foreningen, har Karen
undersøgt den præcise udgift i forhold til revisoren/Billagskontrollør, Karen oplyser at Holger Skot får 5000,- i
vederlag.



Næste møde – Forår 2021 (forberedelse til Generalforsamling).

