Referat fra Bestyrelsesmødet den 8.11.2021.
Mødet startede med en præsentationsrunde mellem bestyrelsen og den nye konstituerede leder for
Dag- og aktivitetscentre Mie Skovgaard-Jensen.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af ref.

Godkendt

3. Formandens indlæg

Formandens indlæg kommer under pkt. 8 -generalforsamling.

4. Nyt fra Aktivitetscentre

Ny konstitueret leder for dag- og aktivitetscentre.

5. Hasle Byting

Vores kontaktperson ændres fra Jytte til Birthe

6. Hasle Nyt

Intet nyt.

7. Evaluering af bustur
den 15. oktober

En god tur med vue til de kraftige bølger i efterårsstormen
og en rigtig lækker middag på ”Skipperkroen” i Tejn.

8. Generalforsamling
10. november kl. 13.30

Tom Vesth er villig til dirigentopgaven.
Inger sørger for lagkage. Jørn Ole sørger for vand/øl.
Generalforsamling i TV-stuen.
Inger er villig til valg som bestyrelsesmedlem.
Ketty Dam er villig til valg som suppleant.

9. Kommende arrangementer
og tovholdere

a. Bustur d. 26.11, - Jette og Brita har planen klar.
b. Julesang d. 8.12, - og det bliver kl. 13:00 – Lisbeth kommer
og spiller til.
Der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde angående kommende
arrangementer i januar, februar og marts 2022.

10. Julepynt i Cafeen

Annemarie har tilbudt at hente/pynte juletræ – ok.
Juleklip m.m. som tidligere år.

11.Knudepunktet

Kommende arrangementer for jan. – feb. – mar. skulle gerne
være på plads, så bladet kan trykkes i uge 49.

10.Regnskab

De 2 sidste årsregnskaber er underskrevet af revisoren.
Ang. § 18 midler : En del af bidraget for 2021 er ikke brugt pga.
Corona og skal derfor tilbagebetales.
Der er søgt om nyt bidrag til 2022.
Spørgsmålet om MobilePay er foreløbigt udsat.

11. Evt.

Telefonlister m.v. revideres.
Måske bruge Hasles Opslagsside/Facebook til arrangementer mv

12.a Ekstraordinært møde

Der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde angående kommende
arrangementer mandag, den 22. november kl. 11:00.

12. Næste mødedag:
6. dec. Kl. 14.30

Dagsorden: Generalforsamling
Evaluering af Jule Bustur 26.11
Arrangementer
Brita tager brød med.
joh.

