Årsmøde 22. nov. 2017. – Referat.
Deltagere:

9. deltagere.

Pkt 1: Valg af orstyrer:

Hans Vindahl blev valgt:
Hans kunne erklære Årsmødet lovlig indvarslet, med annoncering og
overholdt tidspunkter, i henhold til vedtægterne.
Dagsorden gennemgået og godkendt.

Pkt 2: Valg af stemmetællere:
Gulla Christoffersen og Lis Larsen blev valgt.
Pkt 3: Formandens beretning:
Formand Poul Larsen:

ÅRSBERETNING 2017 fra Aktivitetsrådet.
Ved sidste generalforsamling blev Erik, Connie og Poul valgt.
Ved konstitueringen blev Erik valgt som formand og Poul som næstformand, men det holdt desværre kun i
et halvt år, så blev Erik syg og Poul overtog herefter formandsposten.
I februar var aktivitetsrådet på Øster skole for at se om de tidligere SFO lokaler var noget som kunne bruges
som aktivitetshus.
Det var meget fint til det, så vi skrev til kommunen at vi godt kunne tænke os et aktivitetshus i disse lokaler.
Ansøgning om tilskud fra Sparekassefonden om 46.000 til nye stole i Zik-Zak, en ny tavle og reparation og
eftersyn af symaskiner.
Vi har modtaget 20.000 så der blev til 6 kontorstole og reparation og eftersyn af symaskiner.
Den gamle tavle har fået en gang tavlelak, så nu er den næsten som ny.
Ansøgning om tilskud fra Nordea fonden, vi fik 10.000 som der er købt 3 kontorstole for.
Der er endnu en ansøgning ude, som vi ikke har fået svar på endnu.

Så prøvede vi at søge om § 18 midler i kommunen, selv om vi ikke er en forening, vi søgte om 6.500 kr. til
printet/kopimaskine, vi fik undtagelsesvis 2.000. Ny maskine er købt og opsat.
Vi prøvede at arrangere en udflugt til Tekniske samlinger, men vi var for tæt på sommerferien, så der var
kun 10 tilmeldte, vi skal op på mindst 40 for at det kan løbe rundt, så derfor en aflysning. Men vi prøver til
februar, at sætte en ny tur op med afvikling i maj.
Der er op startet 2 nye ting:
Patchwork, hver anden onsdag, ulige uger.
Strikke dåbsklude. Når et barn er blevet døbt tørres håret med en klud som forældrene får med hjem.
Foreløbig til Knudsker kirke.
Bøfholdet torsdag er stoppet, så der er plads til at et nyt hold kan starte op.
Så lige nu er der 29 aktiviteter.
Frivillig fredag (sidste fredag i sep.) har vi tidligere valgt ikke at arrangere noget, da det ikke giver nye
deltagere.
I år var der også messe i Åkirkeby, hvor Gulla og Uffe (træværkstedet) deltog, men det var en tam affære.
Der var en del tilstede fra foreninger for at fortælle om deres arbejde, men det var småt med publikum.
Der er afholdt 2 holdledermøder, et i april og et her den 1. nov. Med et godt fremmøde, og 10
aktivitetsrådsmøder.
Der er stadig god rift om vores lokaler, i de perioder hvor vi ikke selv bruger dem.
Der er Hjerteforeningen, KOL cafe og sangkor, Diabets foreningen holder cafe aften her. Patchwork på
foreningsbasis, Parkingson foreningen.
Center Sundhed, som vi jo hører under, arrangerede en fælles hygge for alle frivillige i de 3 aktivitetscentre
på Bornholm, med mad og underholdning, som tak for at vi lægger et frivilligt arbejde i Aktivitetscentret.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle holdlederne for det store arbejde i gør til stor glæde for dem der
kommer.
Så uden holdledere intet Aktivitetscenter.
Og en stor tak til dem der deltager, det er dejligt at der stadig er ca. 400 her hver uge.
På Aktivitetsrådets vegne vil jeg også sige tak til Janike og Gulla, for deres opbakning og gode samarbejde i
året der er gået.
En ansøgning til Br. Larsens Legat, er blevet imøde kommet ( til ny tavle, etc.)
Formandens beretning godkendes.

Pkt 4: Regnskab ved kasserer.
Regnskabet gennemgået ved kasserer Gunver Schou.
Viser god balance.
Regnskabets bilag godkendt af revisor.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5: Indkomne forslag:
Aktivitetsrådet har indsendt et forslag til vedtægtsændring: Dette blev
gennemgået og oplæst.
Tilføjelse til § 1, stk. 1.; Bornholms førtidspensionister, efterlønnere og
pensionister. Dette rettes flere steder i vedtægterne.
§2. stk. 2: ændres til 5 – 7 medlemmer.
§4. stk. 1: ændres til: Der afholdes mindst 5 aktivitetsmøder om året.
§6. stk. 2: Det er påkrævet at hvert hold har udnævnt en holdleder eller en
kontaktperson.
Tidligere pkt. 2, bliver til pkt. 3.
Alle forslag plus tilføjelse blev vedtaget.
Herefter er de nye regler gældende.

Pkt 6: Valg af Aktivitetsrådet:
Valgt ind med skriftligt givet tilsagn:
Hans-Jørgen Pommergaard.
Sekretær Else Ipsen modtog genvalg.
Kasserer Gunver Schou modtog genvalg.
Suppl: 1 år.

Gunni Kure blev valgt.

Pkt 7: Valg af Revisorer:
Revisor: 2. år: Tage Jensen, som modtog genvalg.
Revisorsuppl. 1 år: Gunni Kure.

Pkt.7 Eventuelt:

Der var blomster og Tak til afgående medlemmer Kirsten Jensen og Gunni
Kure.

Der er meget fin tilslutning til Træværkstedet, som fungerer rigtig godt.
Der er god tilslutning på stort set alle hold – med flow på omkr. 400
personer om ugen.

Takket være de fine donationer fra diverse fonde, er det lykkedes at få
fornyet og repareret ting, i Aktivitetscentret.

Tak til ordstyren for god ro og orden.
Mødet hævet kl. 16.00.

Referent Else Ipsen.

Aktivitetsrådet konstituerede sig således:
Formand:

Poul Larsen

Næstformand: Hans-Jørgen Pommergaard
Sekretær:

Else Ipsen

Rådsmedlem: Connie Johansen
Kasserer:

Gunver Schou

