Referat fra generalforsamlingen d. 10.11.2021.
22 personer deltog i generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen til denne dobb. generalforsamling for årene 2019/2020 og 2020/2021.
1. Valg af ordstyrer

Tom Vesth blev valgt.

2. Valg af 2 stemmetællere

”Søs” Kofod og Gulla Christoffersen

3. Beretning v/ formanden
Birthe Petersen

Årsberetning 2019/2020:
Oplæst og godkendt uden bemærkninger - Vedhæftet som bilag 1.
Årsberetning 2020/2021:
Oplæst og g odkendt uden bemærkninger - Vedhæftet som bilag
2.

4. Regnskab v/ kassereren
Jørn Ole Hansen

Årsregnskab 2019/2020:
Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Godkendt.
Årsregnskab 2020/2021:
Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag.

6. Valg til Aktivitetsrådet
a. Formand (2020)
b. Næstformand (2021)
c. Sekretær (2020)
og kasserer (2021)
d. Medlem (2020)
e. Medlem (2021)
f. Medlem (2020)

a. Birthe genopstiller og blev valgt
b. Brita genopstiller blev valgt
c. Jørn Ole genopstiller og blev valgt
d. Jytte genopstiller ikke – Inger Holm foreslået og blev valgt
e. Jette genopstiller og blev valgt
f. Helen genopstiller og blev valgt

7. Valg af 2 suppleanter for
1 år (2020 og 2021)

Karsten Madsen genopstiller og blev valgt
Ketty Dam foreslået og blev valgt

8. Valg af revisor (2020)

Kaj Erik Mortensen genopstiller og valgt

9. Valg af revisorsuppleant
(2020 og 2021)

Flemming Hansen genopstiller og valgt

10. Eventuelt

Brita: Er der kommet nye Corona restriktioner ?
Gulla: Forventer en besked sidst på ugen.
Formanden takkede Jytte Winberg for de mange år i bestyrelsen og for alle de gode ideer og
arrangementer Jytte havde været med til gennemføre. Overrakte blomster- og vingave til afsked.
Samtidig velkommen til Inger som medlem og til Ketty som ny suppleant i bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 14:20. Herefter var der kaffe med hjemmelavet lagkage.
Ref.: Jørn Ole Hansen

Bilag 1:

Årsberetning for Aktivitetsrådet v/ Aktivitetscentret i Hasle
1.10.2019 – 30.09.2020
Denne årsberetning skulle have været skrevet til en generalforsamling i november
2020, men der kom en coronasmitte til Danmark/Bornholm, så aktivitetscentret blev
lukket ned og vi måtte vente i lang tid, før vi vendte tilbage til normale tilstande.
Årsberetning for 2019 -2020:
Bustur d. 8.10.2019, turen gik til Vang Havn, slotlyngen, Sandvig, Allinge, Olsker,
videre til Rø og bussen tog et sving ned til Stenby Mølle, hvor vi fik kaffe/the, kringle
og lagkage. Herefter kørte bussen over Bobbabrødan, Østerlars, Åløsevej, Chr. X Vej,
Sigtemøllevej, Bolsterbjergvej, Aarsballe, Klemensker og videre til Hasle. 34
deltagere.
Hasle Senior Walk: gåtur i skoven, 21. oktober var der 9 deltagere og 18. november
var der 14 deltagere.
Generalforsamling 4. november: Beretning og regnskab blev godkendt uden
bemærkninger. Der var kommet forslag ind om der skulle være flere
sangeftermiddage og beboerne på Toftegården skulle inviteres med. Her kom
positive bemærkninger fra forsamlingen. Genvalg af Brita, Jørn Ole, Jette,
suppleanterne Inger og Karsten, revisorsuppleant Flemming Hansen. Kaffe og
lagkage. 30 deltagere.
Ældresagen havde et arrangement 6. november, hvor deres medlemmer kunne
besøge et aktivitetscenter i Rønne eller Hasle og et dagcenter på Sønderbo. Her
kunne de komme og se og høre om stederne. Her i Hasle kom der 1 person og
besøgte os.
Julebuffet med dejlige juleretter var d. 20. november, Anne Mette Kruse læste en
julehistorie, alle deltagere havde en pakke med til festen, så blev der byttet om på
pakkerne, så alle fik en ny pakke med hjem. 42 deltagere.
Julestue: 26. november. Der blev lavet forskelligt julepynt. Gløgg og æbleskiver,
kaffe og småkager. 23 deltagere.
Julesang: 5. december: her var Lisbeth Kjøller og Ebbe Bay Mogensen inviteret og vi
sang julesange og salmer. Jytte Winberg fortalte om forskellige ting vedrørende
julen. Kaffe med gåsebryst. 25 deltagere.
Sang: 20. januar og 17. februar 2020. Kl. 14.00 – 14.30 kunne man drikke kaffe/the
for 5 kr. og selv medbringe brød/kage og så kl. 14.30 – 15.30 var der fællessang.
Lisbeth Kjøller ved klaveret. 10 beboere og 2 pædagoger var med begge gange. Der

blev sunget af hjertens lyst. 20. januar var der i alt 32 deltagere og 17. februar var
der 28 deltagere.
Vinterbuffet var 12. februar: Mad fra Kokken i Østergade: svinemørbrad med
bønner, majs, små kartofler, flødesauce. Til dessert citronfromage i små glas. Martin
V. Frederiksen kom og spillede alle de dejlige melodier man kunne synge/nynne med
på. 34 deltagere.
Onsdag d. 11. marts om eftermiddagen kom melding fra Janike Thisen – Bornholms
Regionskommune, at Aktivitetscentret skulle lukke med det samme p.gr. af Corona –
holdledere/frivillige blev kontaktet, så der kunne gives besked til alle brugere på
holdene. Selv samme aften lukkede Statsminister Mette Frederiksen Danmark ned.
Aktivitetsrådet havde løbende mailkorrespondance
med Janike Thise, som kom med sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen og Bornholms
Regionskommune.
Jeg vil slutte denne årsberetning med ar sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til Gulla og Janike. Tak til alle holdledere og frivillige. Tak til revisorer. Tak til alle
jer, som kommer og tager del i de forskellige tilbud Aktivitetscentret tilbyder.

Hasle, 11. oktober 2021
Formand Birthe Petersen

Bilag 2:

Årsberetning for Aktivitetsrådet v/ Aktivitetscentret i Hasle
1.10.2020 – 30.09.2021
Henover efteråret 2020 var der stadig for højt smittetryk på Bornholm og Bornholms
Regionskommune tillod ikke Aktivitetscentret, at have aktiviteter på Toftegården,
hvis vi kunne finde andre lokaler ville det være fint.
Jeg (Birthe Petersen) tog kontakt til Knud Erik Olsen, Hasle Byting, for at høre om der
var nogle ledige lokaler på Hasle Medborgerhus. Der var lokaler ledige to dage om
ugen både formiddag og eftermiddag. Aktivitetsrådet havde møde d. 26. oktober,
det stod hurtigt klart, at det ville blive meget besværligt med alle restriktioner –
brugerne skulle sidde med 2 meters afstand, vi skulle dele holdene, der måtte kun
være 10 brugere på holdet, rengøring: her skulle vi vaske bord og stole af, støvsuge
sæderne på stolene efter hver aktivitet. Så Aktivitetsrådet besluttede at vente og se,
hvornår der ikke var så meget at lave.
I juni måned blev der fra Bornholm Regionskommune givet tilladelse til at
Aktivitetscentret kunne åbne på Toftegården. Aktivitetsrådet gik i gang med at
planlægge åbningen, det blev mandag d. 6. september, der var nogle enkelte
restriktioner som skulle overholdes, de kunne læses i Hasle Nyt fra august og
Knudepunktet fra september.
Da vi startede 6. september var der kun rengøring og symptomer tilbage af
restriktioner og de gælder nok i nogen tid.
Der kom liv og røre i lokalerne i Aktivitetscentret – lederen af Toftegården, Susanne
Møller var meget glad for at vi var kommet tilbage – Vi var savnet.
Holdledere/frivillige var spændt på om nu brugerne ville møde frem – det gjorde
hovedparten og det er dejligt at se jer igen.
I budgetforliget 2022 er nybygning af nyt plejecenter taget af bordet, så Toftegården
kommer til at bestå mange år endnu, dermed er Aktivitetscentret i Hasle også sikret
end til politikerne finder på noget andet.

Hasle, d. 11. oktober 2021
Formand Birthe Petersen

