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 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Under pkt. 12 tilføjes 

Pkt. b.: Nye deltagere til engelsk 

Pkt. c.: Mulighed for fotokopier til Barbara 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Vores hjemmeside under brk skal revideres, bl.a. skal Gulla 

rettes til Sisse. 

Sisse undersøger om vi kan få et ”gæstekort”  til den store 

kopimaskine, eller om der kan findes en anden aftale. 

Birthe og Brita har rengjort kaffemaskine, termokander m.v. 

Til ”Frivillig fredag” i Musikhuset den 30. sept. deltager Birthe 

herfra og tager ”Knudepunktet” med. 
 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 
     

Budgetforhandlingerne er ikke færdige endnu, så der er ingen 

der rigtig ved, hvad der vil ske. Måske bliver vores kontakt til 

kommunen en anden. 

Der er for nuværende ikke nogle særlige Corona restriktioner – 

man spritter af ligesom andre steder.  
 

5. Hasle Byting 
 

Bytinget vil synliggøre medlemsforeningerne mere. 

Aktivitetscentret vil komme til at stå med Birthe som formand, 

og med Birthes telefonnummer og e-mail.   
 

6. HasleNyt 
 

Vores indlæg skal afleveres senest den 30. sept., udkommer den 

2. november. 

Under aktiviteterne indføjes en påmindelse om engelsk og om 

generalforsamling. 

Der medtages arrangementer for nov. og dec 2022. 

Jan. og feb. 2023 kan vi ikke nå at få med. 
 

7. Holdledermøde 
 

Torsdag, den 6. okt. 2022 kl. 09:30. 

Birthe inviterer med dagsorden – Sisse sørger for brød. 
 

8. Generalforsamling 
 

Birthe, Jørn Ole (sekretær), Inger, Helen, Ketty og Karsten er på 

valg – tilbagemelding næste gang om villig til genvalg. 

Kaj-Erik (revisor) og Flemming (rev. supp.) er også på valg. 
 

9. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Afbud fra Lisbeth Kjøller og Anni Westh. Sissi undersøger  

     med et andet par. Inger og Jette sørger for kaffe og kage. 

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

      Tages op på næste møde. 

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

       Tovholder: Annemarie. 

     + Holdledermøde 6. oktober  kl. 09:30 

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

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

        Tovholdere: Brita og Ketty 

d.  Julesange-eftermiddag, onsdag, den 7. dec. kl. 13:30. 
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10. Knudepunktet 
 

Stof angående oktober-november-december arrangementer 

herunder Generalforsamling. 

Kommende møder: 3. okt., 7. nov., 5. dec., alle kl. 11:15. 

En opfriskning om Engelsk. 

Trykkes, så det er klart ultimo september.  

Denne gang + 20 stk. til ”Frivillig Fredag” 
 

11. Regnskab 
 

Ok. 
 

12. a. Ny whiteboardtavle 

      b. Tilmeldinger til engelsk 

      c. Kopiering til Barbara 

   

a. Der indkøbes ny whiteboard på hjul (Jørn Ole). 

b. Der er p.t. 3 tilmeldinger (nye tilmeldinger til Birthe ) 

c. Barbara skal have mulighed for at kopiere materiale til  

    engelsk – Leif instruerer i den på kontoret.  
 

13. Evt. 
 

Vores hjemmeside revideres – visitkort udgår. 
 

14. Næste møde : 

mandag, den 3. okt. 2022 

         kl. 11:15 

 

Dagsorden: 

 Evaluering Sangeftermiddag 20. sept. 

 Holdledermøde 

 Generalforsamling 

 Opfølgning af kommende arrangementer +  tovholdere. 

 Birthe tager brød med. 

joh. 


