Kære medlemmer.
I ca. 20 år har vi med mere eller mindre held, i samarbejde med de forskellige hospitalsledelser, prøvet på
at få m2. til et motionscenter i det nye hospital . Vi må nu erkende, at vi har fået et endegyldigt nej til
lokaler.
Efter beskeden om at motionsforeningen IKKE ville kunne disponere over de lovede arealer på DNV
Gødstrup, har bestyrelsen det foregående år (2019) undersøgt et antal forskellige scenarier i
bestræbelserne på at kunne tilbyde et alternativ.
Udgangspunktet var enten at kunne forlænge tilstedeværelsen på det nuværende Regionshospital eller at
kunne etablere os i den umiddelbare nærhed af DNV Gødstrup (Gødstrup ”by”)
I Gødstrup har vi været i dialog med Witt, som disponerer over både grunde og bygninger i nærheden af
DNV Gødstrup. De var/er selv i gang med at projektere forsk. Initiativer rettet mod sundhed.
Efter flere samtaler og besøg hos Witt blev det aftalt at de skulle udfærdige en beskrivelse af hvordan de så
CH-Motion som en evt. kommende samarbejdspartner.
Trods gentagne henvendelser vendte de aldrig tilbage.
En forlængelse af eksistensen på Regionshospitalet vil kræve en dialog med KPC, som har købt den del af
hospitalet som huser CH-Motion, eller Herning kommune som stadig ejer den resterende del.
Her har kommunens motionsforening (Foreningen Aktiv) i en periode været interesseret i et samarbejde.
Dette endte desværre også med misligholdelse af de aftalte dialogmøder.
Motionsklubbens inventar har været tilbudt medlemmerne og været annonceret på nettet, men der har
kun været en reel køber.
Bestyrelsen har derfor måttet erkende, at en videreførelse at motionstilbuddet uden- og indenfor
hospitalets matrikel, desværre ikke er mulig.
Det er derfor besluttet at acceptere et tilbud på køb af vore maskiner, med virkning fra den 15. juni 2020.
Køber tilbyder træning for foreningens nuværende og kommende medlemmer (personale,
familiemedlemmer, studerende og pensionister) til 95 kr. pr. måned.
Køber satser på at være klar til at åbne et nyt motionscenter 1 juli 2020 på adressen Danmarksgade 11,
Herning. Det betyder, at for de af vore medlemmer, der vil gøre brug af tilbuddet, så er centret kun lukket i
14 dage.
Foreningens egenkapital ( - det i vedtægterne bestemte ) hensættes til brug for en kommende
motionsforening, hvis der på et tidspunkt skulle blive ledige lokaler.
CH-Motion bliver ikke lukket som forening, men kører videre med en bestyrelse, som kan disponere i
henhold til vedtægterne. Man vil evt. kunne igangsætte aktiviteter, der ikke kræver lokaler. Således
behøver CH-Motion ikke at være sovende, men aktiv i perioden til der forhåbentlig bliver mulighed for at få
lokaler til et træningscenter.
Kommentarer og evt. spørgsmål rettes til CH-Motion på kontakt@ch-motion.dk
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