Aktivitetsrådet i Hasle.

Referat fra Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2020.
på Det gamle Rådhus.
Fraværende: Inger

Man havde kaffe/brød med hver især.

Vi startede med at Knud Erik Olsen fra Bytinget gav en kort orientering om Rådhusets
kapacitet og ledige tider og praktiske forhold. Derefter gik vi ind i Byrådssalen til det egentlige møde,
hvor vi startede med pkt. 4 medens Janike stadig var til stede.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af ref.

Godkendt.

3. Formanden har ordet

Vi har tømt køleskabet for øl og vand og køkkenskabet for kaffedet er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.
”Toftegården” savner os i det daglige billede.
Vi giver en julehilsen til Kirsten og Helle, som tak for året.
Birthe deltog til Bytingets repræsentantskabs møde i september.

4. Nyt fra Aktivitetscentret

Janike gav en orientering om de nyeste restriktioner vedrørende
Corona. Grænsen er nedsat til højst 10 personer og anbefalingen
går på, at man skal holde sig til én gruppe på højst 10. Janike
undersøger nærmere – f.eks. kan én holdleder undervise flere
hold, kan man deltage på vores aktiviteter, hvis man også deltager
på andres aktiviteter – m.v.
Det blev besluttet, at vi ikke starter op nu, men afventer
udviklingen i den kommende tid og holder et nyt møde i
december for at vurdere fremtiden.
Generalforsamlingen, som skulle være i november, udsættes på
ubestemt tid.

5. Hasle Byting

Intet nyt.

6. Hasle Nyt

Vi har afleveret vores bidrag – bladet udkommer den 11. nov.

7. Evaluering af

a. Sangeftermiddag (17. feb.): Der var 28 deltagere,
heraf 9 beboere og 2 hjælpere fra afdelingerne.
Rigtigt hyggeligt og godt arrangement.

8. Holdledermøde

Det blev aflyst.

9. Kommende
arrangementer:

Alt er på stand by.

10. Knudepunktet

Intet nyt – afventer at vi kan starte op igen.

11. Regnskab.

Regnskabet Ok og afsluttet for regnskabsåret pr. 30 sept. 2020.
Nyt regnskabsår påbegyndt pr. 01.okt. 2020.
Der er ansøgt §18 midler til næste år – inkl. eventuel husleje.
Telefonpenge: Hvis der er nogen, der har ekstra stort
telefonforbrug pga. situationen, udbetaler foreningen et passende
telefontilskud.

12. Evt.

Telefonlisten revideres.

13. Næste møde

En mandag formiddag i december – dato kommer senere.
joh.

