Referat fra Bestyrelsesmødet d. 6.12.2021.
Afbud: Karsten
Brita – så Birthe havde kage med
1. Godkendelse af dagsorden

Ok.

2. Godkendelse af ref.

Mødet den 8. november : Godkendt
Ekstraordinært møde den 22. november : Godkendt

3. Formandens har ordet

Jytte Winberg får tilsendt referater.
Henvendelse med tilbud om undervisning i engelsk – er for sent i
år, men vi forsøger en opstart til september.
Ovnen i Cafeen virker ikke – Gulla undersøger en løsning.
Aktiviteterne starter op igen efter nytår i uge 2 – dvs. mandag,
den 10. jan. – dog starter mandegymnastik den 6. januar.

4. Nyt fra Aktivitetscentre

Stillingen som ny leder efter Janike opslås ledig.

5. Hasle Byting

Intet

6. Evaluering af
generalforsamling 10. nov.

Der var kun 22 deltagere – stille og roligt.

7. Evaluering af Jule –
Bustur, den 26. nov.

God mad i Åkirkebyhallerne – fin udstilling på Nexø havn –
måske lidt udfordrende for nogle – men vejret var perfekt.
God tur.

8. Kommende arrangementer
og tovholdere

a. Julesang d. 8.12, Lisbeth Kjøller spiller – 16 tilmeldinger.
Inger bager kringle – Ketty dækker bord.
b. Ingen arrangementer i januar.
c. Sangeftermiddag den 2. februar kl. 13:00 – Anni Vesth
kommer og synger for.
d. Buffet i Cafeen, den 16. marts kl. 11:30 – program senere.

9.Knudepunktet

Rettes til med de nye arrangementer – trykkes i denne uge, så de
er klar til uddeling mandag, den 13.dec.
Corona meddelelse ændres til de nyeste udmeldinger.

10.Regnskab

Foreningskassen bidrog med ca. 4.000 kr. til Julebusturen –
beholdningen ser stadig fornuftig ud..

11.Indkøb af tallerkner m.m.

Birthe undersøger indkøb af flade tallerkner i år – så tager vi
resten af service beholdningen op til vurdering i det nye år.

12. Evt.

Intet nyt.

13. Næste møde
Dagsorden: Evaluering af Sangeftermiddag, den 8. dec.
mandag, den 10. jan. kl. 14:30
Service beholdning.
Brita tager brød med.
joh.

