
                                                                                                                         Aktivitetscentret i Hasle 

 

 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 09.01.2023. 
Fraværende: Helen 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Jan Oles Bus har sendt en Julehilsen. 

Brk. har udsendt bladet Senior Liv, men skulle nogen mangle, 

ligger der 25 stk. i TV-stuen. 

Torsdag den 26. januar er den blå stue udlånt til anden side fra 

kl. 11 til 13. 
 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 

  

     

Der er p.t. et lille opsving i Corona her på øen – også her i Hasle. 

Foreløbigt kan det klares med almindelig renholdelse og så 

bliver man hjemme, hvis man har symptomer eller influenza. 

Brk. kan ikke nedlægge vores gamle mailadresse, da den er 

oprettet privat. Vi sletter den alle steder, hvor den har stået, og så 

vil den med tiden ”dø ud”. 

Vi har fået en portion ”blå futter”, der kan bruges, hvis man 

kommer med vådt og/eller beskidt fodtøj. 
 

5. Hasle Byting 
 

Hasle Byting afholder repræsentantskabsmøde  

den 23.marts 2023 kl. 19:00 på Rådhuset. 
 

6. HasleNyt -Hasle og Omegn 
 

Kommende arrangementer i foråret medtages. Ekstra omtale om 

engelsk tages ud foreløbigt. – Skal afleveres senest 27. jan. 
 

7. Evaluering af: 

   a. Julesange 7. dec. 

 

a.: Alletiders eftermiddag med gode sange, musikledsagelse, 

     julehistorie og en meget fin stemning. 35 personer deltog. 
 

8. Kommende arrangementer  

    og tovholdere 

 

 

 

 

 

 

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

      Inger og Ketty sørger for kaffebrød. 

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

      Birthe sørger for kaffebrød 

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

d.  Foreløbigt intet arrangement i april (påske) 

e.  Bustur, onsdag, den 17. maj kl. 11:00    med spisning. 
 

9. Hvad skal vi med vores 

    Fjernsyn og Wii ? 

 

Afmonteres fra væg og tilbydes andre institutioner. 

Birthe undersøger interessen. 
 

10. Knudepunktet 
 

Intet nyt. 
 

11. Regnskab 
 

Ok. 

Vi har modtaget 10.000 kr. fra § 18 midler (havde søgt om 

19.000 kr.) 
 

12. Evt. 
 

Intet nyt. 
 

13. Næste møde : 

mandag, den 6. feb. 2023 

         kl. 11:15 
 

Ketty tager brød med. 

 

Dagsorden:  Evaluering af: Sangeftermiddag den 19. januar  

                    Kommende arrangementer:    

                                        Sang tirsdag, den 14. feb. 

                                        Buffet onsdag, den  15 mar. 

                                        Bustur 4. eller 17. maj 

joh. 


