
                                                                                                                         Aktivitetscentret i Hasle 

 

 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 07.11.2022. 
Fraværende:  Helen 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Vi har sendt en bårebuket til Lisbeth Kjøllers kiste. 

 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 
     

Else Mari – vores Knudepunktstrykker på Sønderbo er gået på 

pension. Fremtidig trykning sendes til Sisse. 

Vi har fået en gæstekode den store kopimaskine på Toftegården. 
 

5. Hasle Byting 
 

Intet nyt. 
 

6. HasleNyt 
 

Intet nyt. 
 

7. Evaluering af: 

   a. Holdledermøde 6. okt. 

   b. Sangeftermiddag 12. okt. 

   c. Bustur 28. okt. 

 

 

a.: Stille og roligt møde – referat er tidligere udsendt. 

b.: Alle tiders med stor sangglæde til Joel´s gode musik. 

c.: Meget fin tur med dejligt traktement på Dideriks Veranda. 
 

8. Generalforsamling 
 

Tom Vesth er villig til at være dirigent – iflg. Vedtægterne er det 

Helen, der på valg som sekretær. 

 

9. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

        Tovholdere: Brita og Ketty -  

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

         Joel Pepke Andersen spiller – Birthe finder julesange 

         Der serveres æbleskiver og kaffe. 

c.  Sangeftermiddag, torsdag, den 19. jan. kl. 13:30 

d.  Sangeftermiddag, tirsdag, den 14. feb. kl. 13:30 

e.  Buffet, onsdag, den 15. mar. kl. 13:30 

 

10. Knudepunktet 
 

Næste nummer skal færdiggøres på næste møde og være klar til 

udlevering i uge 50. 
 

11. Regnskab 
 

Ok – og vi har ansøgt om 19.000 kr. i § 18 midlerne til år 2023.  
 

12. Juletræ i Cafeen 

 

   

Vi spørger Toftegården om det strømmæssigt er ok, og derefter 

Annemarie om anskaffelse. 
 

13. Ansøgning af Fonde 
 

Vi har fundet nogle adresser frem vi kan søge på, når vi får et 

konkret projekt. 

Ang. flere stole til gymnastik hører Sisse lige først BRK. 
 

14. Anskaffelse af ny  

      CD-afspiller til gymnastik 

 

Jørn Ole finder et egnet anlæg – skal måske også bruges til 

Sangeftermiddage 
 

15. Evt. 
 

Intet nyt. 
 

15. Næste møde : 

mandag, den 5 dec. 2022 

         kl. 11:15 

 

Dagsorden:  Evaluering  Generalforsamling den 8.nov. 

                    Evaluering  Julebuffet den 23. nov. 

Kommende arrangementer:   Julesange den 7. december  

                                               Sang torsdag, den 19. jan.   

                                               Sang tirsdag, den 14. feb. 

                                               Buffet onsdag, den  15 mar. 

Brita tager brød med.            Knudepunktet 

joh. 


