
                                                                                                                         Aktivitetscentret i Hasle 

 

 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 13.06.2022. 
                                  Mødet startede med en gensidig præsentation af bestyrelsen og vores nye  

                                  koordinater Sisse Stenbæk.   

Afbud: Karsten 
 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Henvendelse fra Regionskommunen angående enkelte, 

manglende straffeattester – er iværksat i nødvendigt omfang. 

Meddelt foreløbigt afslag til Arne Ipsen angående fortælling om 

hans bog fra 2000, og Arne har accepteret. 
 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 
     

Ny koordinator Sisse Stenbæk deltog i mødet. Helt ny i 

stillingen, men foreløbig er opgaverne de samme som Gulla 

havde.  
 

5. Hasle Byting 
 

Intet nyt.  
 

6. HasleNyt 
 

Vores indlæg, der skal afleveres senest den 12. juli, skal 

indeholde arrangementerne fra september og frem til 9. 

november, hvor næste blad udkommer – dermed også 

indkaldelse til generalforsamling den 8. november 2022. 

Under aktiviteterne skal indføjes et afsnit om Engelsk 

undervisning, der er planlagt til mandage fra 13:30 til 15:00 med 

opstart fra oktober 2022. 
 

7. Evaluering af Bustur 

    den 20. maj 

 

En herlig tur med en dejlig middag og kaffe med nylavet kage på 

Stenby Mølle og en flot rundtur på det meste af øen.  
 

8. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

a.  Sangeftermiddag: ændres til tirsdag, den 20. sept.  kl. 13:30.  

     Lisbeth Kjøller spiller og Anni Westh synger. 

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

      Lisbeth   Kjøller spiller + evt. Bente Pedersen sang. 

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

       Tovholder: Annemarie. 

     + Holdledermøde i september eller oktober 

c.  Generalforsamling: tirsdag, den 8. nov.  kl. 13:30.  

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

        Tovholdere: Brita og Ketty 

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

9.Knudepunktet 
 

Næste udgave: Stof angående september arrangementer 

Sisse indgår med samme tlf.nr. 3018 0456 og kontakt  

mandag- fredag kl. 09:00 – 14:00. 

Trykkes, så det er klart ultimo august. 
 

10.Regnskab 
   

Ok. 
 

11. Evt. 
 

Intet nyt. 
 

12. Næste møde : 

mandag, den 5. sept. 2022 

         kl. 11:15 

 

Dagsorden: 

 Holdledermøde i september. 

 Opfølgning af kommende arrangementer +  tovholdere. 

 Karsten tager brød med. 

joh. 


