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 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 05.12.2022. 

 
 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Ekstra underpunkter under pkt. 10 og 11. 

Herefter godkendt 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

For at passe på det nye gulvtæppe i TV-stuen må vi henstille til 

deltagere om ikke at gå ind med beskidte eller (sne)våde sko. 

Medbring skiftesko eller brug de blå overtræksfutter. 

 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 

 4a. Sisse´s deltagelse i vores 

       møder. 

     

Intet nyt. 

Sisse vil normalt deltage i vores møder frem til sommerferien – 

herefter tages det op igen. 
 

5. Hasle Byting 
 

Intet nyt. 
 

6. HasleNyt -Hasle og Omegn 
 

Behandles på næste møde – skal afleveres senest 27. jan. 
 

7. Evaluering af: 

   a. Generalforsamling 8.nov. 

 

   b. Julebuffet 23. nov. 

 

 

 

a.: Stille og roligt med ”kun” 19 deltagere – ingen ønsker eller 

     forslag om nye tiltag. 

b.: Meget fint arrangement mod god mad fra ”Rubinen” 

      God stemning med meget snak. 
 

8. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

 

 

 

 

 

a.  Julesange-eftermiddag, onsdag, den 7. dec. kl. 13:30. 

         Joel Pepke Andersen spiller – Birthe finder julesange 

         Brita og Ketty sørger for æbleskiver og kaffe. 

         Jytte Winberg læser juleevangeliet af Johs. Møllehave 

b.  Sangeftermiddag, torsdag, den 19. jan. kl. 13:30 med Joel 

c.  Sangeftermiddag, tirsdag,  den 14. feb. kl. 13:30 med Joel 

d.  Buffet, onsdag, den 15. mar. kl. 11:30. – Jette og Inger 
 

9. Kommende  

    mødetidspunkter 

 

9. jan. –  6. feb. –  6. mar.  2023 kl. 11:15. 

 

10. Knudepunktet 

 

   10a. Vores mail-adresse 

 

Næste nummer færdiggøres og trykkes i denne uge så de er klar 

til udlevering i uge 50. 

Vore gamle mail-adresse er ude af drift. Foreløbig opretter vi 

ikke ny adresse, men henviser til tlf. og sms. 
 

11. Regnskab 

    11a.  § 18 midler 

 

    11b. Mit ID Erhverv 

 

 

    11c. Vederlag 

 

Ok. 

Vi har forbrugt hele beløbet (14.370 kr.) for 2022. Regnskab 

indsendes i februar. Tildeling til 2023 endnu ikke udsendt. 

Firmaer og foreninger skal/kan nu have Mit ID Erhverv. Vores 

behov er meget begrænset, så vi fortsætter med formandens 

private Mit ID til korrespondance med det offentlige. 

Der bevilges 30 kr. til formandens ekstra omkostninger ved 

arrangement 
 

12. Evt. 
 

Intet nyt. 
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13. Næste møde : 

mandag, den 9. jan. 2023 

         kl. 11:15 

 

 
Jette tager brød med. 

 

Dagsorden:  Evaluering af:   Julesange den 7. december  

                    Kommende arrangementer:    

                                               Sang torsdag, den 19. jan.   

                                               Sang tirsdag, den 14. feb. 

                                               Buffet onsdag, den  15 mar. 

                      Hasle og Omegn  m. forårsprogram   

                      Fjernsyn og Wii. 

joh. 


