Referat fra ekstraordinær bestyrelsesmøde i CH-Motion den 11.12.19
Deltagere: Jette, Leth, Karen, Peter, Per og Maj-Britt.
Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde med salg af CH-Motions maskiner på vores
dagorden.
Vi har handlet ud fra, hvad sygehusledelsen har meldt ud - dvs. lukning af CH-Motion inden
flytning til Gødstrup
Da der trods gentagne forespørgsler til Hospitalsledelsen omkring lokaler på DNV, ikke har vist
sig nogen mulighed for at finde ledige lokaler. Har vi fra bestyrelsens side truffet beslutningen
om, at sætte vores maskiner til salg flere steder. Vores medlemmer har fået tilsendt en mail, om
der har kunnet være en eller flere, der kunne tænke sig at byde på maskinerne, Der er nævnt
på generalforsamlingerne de sidste 3 år, og til flere arrangementer at man afholdte disse så
pengene kom vores medlemmer til gode, nu når Motionscenteret skulle lukke.
Der har været en, som har vist interesse og han har budt på vores maskiner.
Han bød 175.000 kr. som et her og nu tilbud for maskinerne i oktober, men da vi besluttede at
alle skulle have buddet, samt at vi ønskede at køre motionscenteret helt frem til sommerferien
for vores medlemmers skyld, lyder hans endelige bud på 140.000,00.
Der er derfor indkaldt til dette møde.
Der er mange følelser i dette, specielt da 3 fra vores bestyrelse har været med fra start for 27 år
siden, og ønsket er, at det skal være det bedste for vores medlemmer på sigt.
Afstemningen slutter med et flertal for salg af vores maskiner til fysioterapeut Jan Poulsen med
overtagelse pr. 15. juni 2020.
Det vil være muligt at aftale et kontingent på 95,- pr. måned til nuværende, kommende
sygehusansatte, familiemedlemmer og pensionister fra sygehuset i det nye center som Jan
Poulsen starter op formodentlig her i Herning midtby.
Medlemmerne adviseres om dette per mail. Peter udfærdiger et brev til medlemmerne, og
sender dette retur til bestyrelsen med henblik på muligheden for at komme med input.
Det besluttes også, at der ved næste generalforsamling skal ændres i vedtægterne (§ 13)
Bestyrelse ønsker at foreningens egenkapital indefryses i op til 5 år (Konverteres til obligationer)
Dette for at sikre at en evt. kommende forening i Gødstrup har en rimelig startkapital.
Efter det 5 år udbetales årligt, kr. 15.000,00 til Personaleforeningen. (Nærmere specificering
bestemmes på generalforsamlingen. Dette fortsætter indtil ”kassen” er tom eller en ny forening
ser dagens lys.
CH-Motion kører videre som en lukket forening uden aktiviteter med en ren administrativ
bestyrelse.
Inden generalforsamlingen den 13.04.20 er det vigtigt, at bestyrelsen går i tænkeboks med
henblik at formulere ændringen i vedtægterne.

Datoen for næste bestyrelsesmøde er den 22.01.20, vigtigt at alle her tager deres kalender
med, så vi kan finde en dato i marts eller april 2020.
Maj-Britt

