
 Referat fra generalforsamlingen d. 8.11.2022. 

 
19 personer deltog i generalforsamlingen. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte brugere og vores nye koordinater Sisse Stenbæk. 
 

 1. Valg af ordstyrer 
 

Tom Vesth blev valgt.    

 

2. Valg af 2 stemmetællere 
 

Jytte Winberg og Kaj Erik Mortensen 

 
 

3. Beretning v/ formanden 

    Birthe Petersen 

 

Birthe havde problemer med stemmen, så Brita oplæste 

bestyrelsens Årsberetning 2021/2022. 

Oplæst og godkendt uden bemærkninger - Vedhæftet som bilag 1. 

 
 

4. Regnskab v/ kassereren 

    Jørn Ole Hansen 

 

Årsregnskab 2021/2022: 

Regnskabet var udleveret og blev gennemgået. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 
 

5. Indkomne forslag 
 

Ingen forslag. 

 
 

6. Valg til Aktivitetsrådet 
 

   a. Formand 

   b. Sekretær  

   e. Medlem  

 

 
 

a. Birthe genopstiller og blev valgt 

b. Helen - ikke tilstede men genopstiller ved skriftlig accept  

    og blev valgt 

c. Inger genopstiller og blev valgt 

 
  
7. Valg af 2 suppleanter for 

    1 år  

 

Karsten Madsen genopstiller og blev valgt 

Ketty Dam genopstiller og blev valgt 

 
 

8. Valg af revisor 
 

Kaj Erik Mortensen genopstiller og valgt 

 
 

9. Valg af revisorsuppleant 

    for 1 år 
 

 

Flemming Hansen genopstiller og valgt 

 

 

10. Eventuelt 
 

Kaj Erik orienterede om Bytingets henvendelser til kommunen 

angående budget til renoveringen af Toftegården. 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede ordstyreren og deltagerne for fremmødet. 

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 14:15. Herefter var der kaffe med hjemmelavet æblekage. 

 

Ref.: Jørn Ole Hansen 

 

¨Forelagt og godkendt af Dirigent Tom Vesth 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 1: 

 

Årsberetning for Aktivitetsrådet v/ Aktivitetscentret i Hasle 

1.10.2021 – 30.09.2022 

 

 

Efter at Aktivitetscentret havde været nedlukket i 1½ år med corona – startede vi op september 

2021. Der var forskellige forholdsregler som skulle udføres for at vi kunne være i aktivitetscentret, 

spritte hænder af, redskaber og møbler skulle tørres af/afsprittes efter hver aktivitet, man måtte ikke 

møde op med de mindste symptomer på corona/influenza.- dette gælder stadig! I november kom så, 

at der skulle vises coronapas eller test for at komme til en aktivitet eller et arrangement. I december 

blev der indført at når man tog hovedindgangen på Toftegården og når man skulle ud på gangen fra 

salen til toilet skulle man have mundbind på. Bagindgangen var undtagen for den regel. Coronapas 

sluttede i  april, mundbind sluttede midt i april og tørre redskaber og møbler i slut april. I første 

omgang synes man at det var besværligt, hvad skal det være godt for – ja, det er et godt spørgsmål, 

men vi har ikke skullet lukket for aktivitetscentret i løbet af året og vi har klaret opgaverne -   Tak 

til jer alle sammen for hjælpen. 

 

Årsberetning for 2021-2022: 

 

Bustur: 15.oktober 2021 kørte med Jan Ole´s bus rundt på de bornholmske veje for at ende i Tejn, 

Skipperkroen hvor vi fik svinekrone, kartofler, sauce, grøntsager og rabarbertrifli – Guf for 

pengene. Antal deltagere: 34 

 

Generalforsamling: Her blev holdt 2 generalforsamlinger for 2019-2020 og for 2020-2021. Tom 

Vesth var dirigent. Beretning og regnskab for begge år blev godkendt. For 2020 genvalg af Birthe 

Petersen, Jørn Ole Hansen(sekretær), Helen Sørensen, Jytte Winberg modtog ikke genvalg og Inger 

Holm kom på hendes plads. Genvalg af suppleant Karsten Madsen og ny suppleant blev Ketty Dam. 

Revisor Kaj Erik Mortensen og revisorsuppleant Flemming Hansen blev genvalgt. For 2021 

genvalg til Brita Nielsen, Jørn Ole Hansen (Kasserer) og Jette Vest. Genvalg af suppleanterne 

Karsten Madsen og Ketty Dam. Genvalg af revisorsuppleant Flemming Hansen. Jytte Winberg fik 

blomster og vin som TAK for sit arbejde i Aktivitetsrådet. Hindbærlagkage til kaffen. 22 deltagere. 

 

Vores årlige julefrokost d. 26. november var blevet til en bustur til Aakirkeby Hallerne, hvor der 

var en stor og dejlig julefrokost med sild, skinke, flæskesteg, frikadeller og alt tilbehør, som vi nød 

med øl og snaps tilslut var der risalamande. Godt mætte tog vi bussen videre til Nexø, for her skulle 

være på Bornholms Julemarked med bornholmske fødevarer og kunsthåndværk i en masse træboder 

på Nexø Havn og der var flot pyntet op med lysguirlander og Nexø Torv var også pyntet op. Vi 

kunne gå 1½ time rundt og se på alle de flotte ting. Rigtig god tur med 33 deltagere. 

 

Julesang d. 8 december med Lisbeth Kjøller. Kaffe og hjemmebagt kringle. 21 deltagere. 

 

2022 

 

Sangeftermiddag d. 2 februar med Annie Vesth som sang for på sangene. Kaffe med boller. 21 

deltagere. 

 

Vinterbuffet onsdag d. 16 marts. Maden fik vi fra Rubinen: Glaseret skinke, flødekartofler, 

grønkålssalat og citronfromage. Vi sang forskellige sang og der blev snakket rigtig meget ved 

bordene. Kaffe med roulade m/flødeskum. 33 deltagere. 

 

Sangeftermiddag onsdag d. 27. april med Lisbeth Kjøller og Ebbe Bay Mogensen. 29 deltagere. 

Kaffe med små horn. 

 

 

 



Bustur: Fredag d. 20. maj kl. 11.00 fra Hasle. Kørte med Jan Ole´s bus ad små og smalle veje til 

Stenby Mølle, Rø, her fik vi kotelet i sovs, kartofler, agurkesalat og gele. Til kaffe/the kunne 

deltagerne selv vælge om de ville have en stor kokosmakron, små romkugler eller cookies til. 

Derefter gik busturen over Gudhjem, Svaneke, Slamrebjerg, Aakirkeby, Nylars, Rønne og til Hasle. 

30 deltagere. 

 

Sangeftermiddag tirsdag d. 20. september kl. 13.30 – 15.15. Vi havde tilrettelagt med Lisbeth 

Kjøller og Annie Vesth, at de skulle komme, men de meldte afbud sidst i august. Ad omveje fik vi 

et telefonnr. På Joel Pepke Andersen, Rønne og han ville gerne komme. En eftermiddag med 

masser af sang og musik. Kaffe med kringle. 21 deltagere. 

 

I ugens løb har vi aktiviteter fra mandag til torsdag:  

 

Go Motion – mandag formiddag med holdleder Annemarie Sonne-Pedersen – et meget populært 

hold. Her får man sved på panden, ømme muskler og godt grin efter en times gymnastik. 

 

Engelsk er der kommet en ny underviser, Barbara Andersen. Startet nyt hold 3. oktober med 5-6 

deltagere.  

 

Kreativ værksted: Lige uger kommer Bodil Munch fra Rønne og viser kreative idéer. Der 3-4 

stykker som er med på idéerne, mens resten af brugerne har strik, hyg og snak som der også er i 

ulige uger. 

 

EDB er nok en aktivitet som er på vej ud………, holdleder er Leif Nielsen. 

 

Stavgang med holdleder Jonna Hansen – går hele året rundt – ture rundt på Bornholm, som bliver 

tilrettelagt af stavgængerne selv. 

 

Stolegymnastik med holdleder Brita Nielsen. Dette hold var meget stort før corona-tiden. Brugerne 

var blevet ældre, der er kommet sygdom til og der måske langt gå, så der var mange onsdag hvor 

der kun blev drukket kaffe med snak om bordet, - ikke så meget gymnastik. 

 

Kortspil med holdleder Leif Nielsen -3 brugere som kommer trofast – spiller torsdag eftermiddag. 

 

Hyggeligt samvær er holdleder Brita Nielsen – en lille gruppe som kommer og strikker lapper, 

sokker, håndklæder, pude m.m. Hyggesnak. Fælleskaffe med kortspillerne. 

 

Motion for mænd med holdleder Johnny Drachmann. Holdet har Annemarie Sonne-Pedersen til 

styrke- og konditionstræning med afsluttende snak over en øl eller vand. 

 

 

Aktivitetscentret i Hasle er et tilbud som Bornholms Regionskommune har oprettet i 2008 og det 

ligger under Center Sundhed og Forebyggelse. Aktivitetsrådet har haft samarbejde 1 – 2 personer, 

som har kommet med informationer fra kommunen. Inden for det sidste år er der sket ændringer – 

vores meget afholdte chef Janike Thisen døde i november 2021 og vores koordinator Gulla 

Christoffersen meldte ud i foråret 2022, at hun gik på pension. Så vi i Aktivitetsrådet håbede, at der 

blev ansat en ny kontaktperson. 1. juni 2022 blev Sisse Stenbæk ansat – velkommen til dig. 

 

Jeg vil slutte denne årsberetning med at tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til Gulla og 

Sisse. Tak til alle holdledere og frivillige. Tak til revisorer. Tak til alle der kommer og tager del i de 

forskellige tilbud Aktivitetscentret tilbyder. 

 

 

Hasle, d. 3. oktober 2022 

 

Formand Birthe Petersen 

 


