Generalforsamling i CH-Motion den 12. juni 2020

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
Formanden Jette Pedersen byder alle velkommen.

1. Valg af dirigent
Karl-Viggo Leth vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formanden fremlægger sin beretning, denne godkendes. Forefindes også på CH-Motions
hjemmeside.
Der bliver spurgt til, hvorfor man har valgt at sælge maskinerne, når man nu muligvis først
fraflytter matriklen oktober 2021.
Der forklares, at man fra bestyrelsens side har forsøgt forskellige tiltag både med KPC,
Herning Kommune, Witt m.fl. uden held. Man har også sendt mail ud til klubbens
medlemmer, om der var nogen, der kunne være interesseret i at købe maskinerne – dette
også uden gevinst. Der har været kastet mange bolde i luften, men da vi fik et tilbud om
køb af maskinerne, besluttede vi os for at slå til, så disse penge kunne komme
medlemmerne til gavn. Hvis der er nogen der ønsker at starte en løbeklub eller lignende,
når vi kommer til Gødstrup, vil man eventuelt kunne være behjælpelig med et beløb til
hjælp til etablering af dette
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: Per Gludsted – han vælges og accepterer.
Jette og Karen fortsætter i bestyrelsen 1 år mere.
Maj-Britt har valgt at gå ud af bestyrelsen, men er på valg til suppleant – vælges.
Peter ønsker ikke genvalg i bestyrelsen, og Liselotte ønsker ikke at blive genvalgt som
suppleant.
Vi siger stort tak til begge for deres store arrangement i bestyrelsen, og ønsker dem begge
god vind fremover.
5. Fastsættelse af kontingent – kontingentet ophører. Alle opkrævninger er stoppet af KVL.
Medlemmerne skal ikke gøre noget aktivt.

6. Vedtægtsændringer. Disse er rettet til og forefindes på hjemmesiden. Ændringerne
godkendes.

7. Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen forslag.
8. Eventuelt.
Opslag i huset bliver taget ned. Der vil være 1 opslag udenfor CH-Motions gamle lokale,
hvor telefonnumre på bestyrelsesmedlemmerne vil forefindes. Disse forefindes også på
hjemmesiden.
Peter sørger for at rette dette til, inden han stopper. Ændringer til hjemmesiden vil
fremover varetages af Heine.
Der er aftalt at bestyrelsen tager kontakt til Mette Skærbæk, Herning Kommune med
henblik på et eventuelt samarbejde fremadrettet.
9. Info om CH-Motions fremtid.
Uvis – Der lukkes og slukkes her på Regionshospitalet Herning pr. 1. juli 2020.
Den nye bestyrelse kommer til at administrere klubbens midler og intet andet fremadrettet
indtil videre.
Håbet er, at der vil blive mulighed for at etablere et motionscenter i nye lokaler på et
tidspunkt i Gødstrup, samt at der er nogle ildsjæle der her vil drive CH-Motion videre til
gavn for sundheden for sygehusets ansatte.
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