
                                                                                                                         Aktivitetscentret i Hasle 

 

 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 02.05.2022. 
Afbud:             
 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Frivillig Forum Bornholm har haft møde med 

kommunalbestyrelsen. Her fortalte Birthe om 

Aktivitetscentrenes grundlag og virksomhed, samt at 

Aktivitetscentrenes fysiske placering nødvendigvis må indgå i 

fremtidige planer for Plejecentrene/Plejehjem. 
 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 
     

Som ny koordinator i stedet for Gulla er ansat Regitze Stenbæk 

pr. 1. juni 2022.  
 

5. Hasle Byting 
 

Intet nyt.  
 

6. HasleNyt 
 

På næste møde skal fastlægges emner, som skal med i vores 

indlæg, der skal afleveres senest den 12. juli. 
 

7. Evaluering af Sang- 

    eftermiddag den 27. april 

 

Lidt forsinkelse men ellers en dejlig eftermiddag, hvor alle 29 

deltagere sang godt med 
 

8. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

a.  Bustur: fredag, den 20. maj kl. 11:00 – Jan Oles bus er bestilt. 

     Jette og Inger arrangerer den hemmelige del. 

b.  Sangeftermiddag: tirsdag, den 13. sept.  kl. 13:30.  

     + evt. Arne Ipsen fortælling i uge 39 (sidste uge i sept.). 

c.  Sangeftermiddag: onsdag, den 12. okt.  kl. 13:30. 

     + Bustur: fredag, den 28. okt. kl. 13:00 – efterårstur m. kaffe. 

d.  Sangeftermiddag: tirsdag, den 8. nov.  kl. 13:30.  

     + Julebuffet: onsdag, den 23. nov. kl. 11:30. 

e.  Julesange-eftermiddag, mandag, den 5. dec. kl. 13:30. 
 

9.Knudepunktet 
 

Til næste møde: Stof angående september arrangementer – 

indlæg om kontakt til Gulla ? – kommende møder. 

Trykkes, så det er klart ultimo august. 
 

10.Regnskab 
   

Ok. 
 

11. Prissætning 
 

Regulering pr. 1. september 2022: 

Buffet: 160,- kr.  -  Vin: flaske 80,- kr.,  glas 20 kr.   

Vand ,øl, snaps: 10,- kr.  -  Bustur m. mad: 160,- kr. 

Bustur m. kaffe: 100,- kr.  -  Kaffe m. kage: 30,- kr. 

Kaffe alene: 5,- kr. 
 

12. Evt. 
 

Der er indkøbt 24 sæt kaffekopper til vores beholdning. 
 

13. Næste møde : 

mandag, den 13. juni 2022 

         kl. 10:00 

 

Dagsorden: 

 Evaluering af bustur den 20. maj. 

 Opfølgning af kommende arrangementer +  tovholdere. 

                    

                    Afbud fra Karsten     -    Inger tager brød med. 

 

joh. 


