
                                                                                                                         Aktivitetscentret i Hasle 

 

 Referat fra Bestyrelsesmødet d. 03.10.2022. 

 
Anna Wood, der er regionskommunens ”Brobygger” til ensomhed, var inviteret til at komme og 

fortælle om Brobyggernes arbejde og om de forskellige tiltag og muligheder for at få hjælp, hvis 

man lider af ensomhed. 

                                   
 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af ref. 
 

Godkendt 
 

3. Formanden har ordet 
 

Der skal nyt tæppe i TV-stuen. Vi kender ikke datoen, men på et 

tidspunkt bliver stuen ryddet, og det kan komme til at påvirke 

arrangementer. 

Engelsk-hold starter i dag med 5-6 personer. 

Til ”Frivillig fredag” i Musikhuset den 30. sept. måtte Birthe 

melde afbud pga. Corona. 

 

4. Nyt fra Aktivitetscentret 
     

Afventer stadig at budgetforhandlingerne bliver færdige. 

Tilladelse til at bruge den store kopimaskine skulle være på vej. 
 

5. Hasle Byting 
 

Intet nyt   
 

6. HasleNyt 
 

Vores indlæg er afleveret. 

God motion mandag noteres som fuldtegnet. 
 

7. Holdledermøde 
 

Torsdag, den 6. okt. 2022 kl. 09:30. 

Vi regner med ca. 14 personer – Sisse sørger for brød. 
 

8. Generalforsamling 
 

Birthe, Jørn Ole (sekretær), Inger, Helen, Ketty og Karsten er på 

valg – alle villige til at modtage genvalg.  Kaj-Erik (revisor) og 

Flemming (rev. supp.): Begge er villige til genvalg.   

Tom Vesth er villig til dirigent - Birthe laver dagsorden - Inger 

laver æblekage – Jørn Ole sørger for øl og vand. 

Bestyrelsens beretning blev læst op og godkendt. 

 
 

9. Evaluering af  

    Sangeftermiddag den  

    20. september 

 

Det var alletiders eftermiddag med god musik og sange. 

Joel Pepke Andersen kommer og spiller igen den 12. okt. og 

spørges også til den 7. dec. 
 

10. Kommende    

      arrangementer  

      og tovholdere 

 

 

 

 

 
 

 

 

a.  Sangeftermiddag: onsdag, den 12. okt.  kl. 13:30. 

      Joel Pepke Andersen spiller – Jette sørger for kage. 

    + Bustur: fredag, den 28. okt. kl. 13:00 – efterårstur m. kaffe. 

       Tovholder: Annemarie. 

b.  Generalforsamling: tirsdag, den 8. nov.  kl. 13:30.  

     + Julebuffet: onsdag, den 23. nov. kl. 11:30. 

        Tovholdere: Brita og Ketty 

d.  Julesange-eftermiddag, onsdag, den 7. dec. kl. 13:30. 

      Joel Pepke Andersen spørges om at spille -  
 

11. Knudepunktet 
 

Oktober – november – december nummeret er udleveret. 
 

12. Regnskab 
 

Ok. 

Vi har ca. 1.000 kr. tilbage af dette års §18 midler. 

Ansøgning om midler til 2023 skal være indsendt inden 2. nov. 
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13. Ny whiteboardtavle 

 

   

Den nyindkøbte tavle blev demonstreret – tavlen skal vippes for 

at komme ud af døren. 

Leverandøren gav en chokolade-gave. 
 

14. Evt. 
 

Vores hjemmeside er revideret. 

Billedbåndet øverst vil blive udskiftet 
 

15. Næste møde : 

mandag, den 7. nov. 2022 

         kl. 11:15 

 

Dagsorden: 

 Evaluering af Holdledermødet den 6. okt. 

 Evaluering Sangeftermiddag 12. okt. 

 Evaluering af Bustur den 28. okt. 

 Generalforsamling den 8.nov. 

 Kommende arrangementer: Julebuffet den 23. november 

                                              Julesange den 7. december  

                                              Nye i  januar–februar-marts 2023   

                                                +  tovholdere. 

 Helen tager brød med. 

joh. 


