Referat fra generalforsamling i CH-Motion
Den 3. april kl. 16.00 i Motionscenteret
Formand Jette Salhøj byder velkommen.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Karl Viggo Leth vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Formanden fremlægger sin beretning, denne godkendes. Forefindes også på CH-Motions
hjemmeside.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
Fremlægges af kasserer Karen Hasager – Regnskabet godkendes uden anmærkninger.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg til bestyrelse er:
Maj-Britt Mæng Jensen – Modtager genvalg.
Peter Egeris Lauritzen – Modtager genvalg.
Karl Viggo Leth – Modtager genvalg.
Valg af suppleanter:
Per Gludsted – Modtager genvalg.
Liselotte Grummesgaard Karlsmose – Modtager genvalg.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager genvalg, alle bliver enstemmigt
genvalgt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Det nuværende beløb er 30,00 kr. for ansatte i huset, samt 100,00 kr. for familiemedlemmer.
Der er et forslag, om at dette beløb sløjfes, da CH-Motions indestående er så højt, der stemmes om
dette, og der er flertal for, at vi forsætter med det symbolske beløb, som er nævnt ovenfor.
6. Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle forslag.
7. Eventuelt.
Der er et ønske om gæsteinstruktører til f.eks. yoga/pilates – der tales frem og tilbage om, hvordan
vi griber dette an. Det vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Afløsning af spinningsholdet bringes igen på bane, og der beklages overfor Hanne Thorsen, at
bestyrelsen ikke har været klar over at dette forekommer jævnligt, hvilket bunder i manglende
dialog med instruktøren.
Bestyrelsen er rigtigt glade for Hannes hjælp, det tages op på næste bestyrelsesmøde, hvordan vi
kan anerkende hendes indsats på bedste vis.

8. Info om CH-Motions fremtid.
Det er besluttet, at vi fortsætter med vores motionsforening de næste 2 år.
Der er sendt en skrivelse til sygehusets ledelse, hvor vi ønsker en tilbagemelding omkring, hvad vi
kan melde ud til vores medlemmer i en tid, hvor vi skal arbejde min. 32 timer om ugen samt i
længere tid.
Tør vi håbe på, at sygehuset i Gødstrup kommer på sigt til få et motionscenter til stor gavn for dens
ansatte og deres sundhed.
Hvordan afvikler vi vores forening, hvis dette kommer på tale. Vi har et indestående på vores konto,
som skal komme vores medlemmer til gavn, dette kunne eventuelt være afholdelse af flere
foredrag/aktiviteter. Alle var enige om at den aften, som vi afholdte med B.S. Christiansen var en
stor succes, så dette kunne også være en mulighed.
Vi har med de mailadresser som er blevet opdateret på vores medlemmer, haft en større tilmelding
til dette arrangement end sidst med Chris MacDonald, så dette var også i sig selv en succes.
Bestyrelsen vil drøfte dette på fremtidige møder.
Mødet hæves.

Ref- Maj-Britt.

