Årsmøde d. 27. nov. 2019. – Referat.
Deltagere:

9 deltagere.

Pkt 1: Valg af orstyrer:

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

Pkt 2: Valg af stemmetællere:
Kirsten Jensen og Judith Lund blev valgt.
Pkt 3: Formandens beretning:
Formand Poul Larsen:

ÅRSBERETNING 2019 fra Aktivitetsrådet.

2018 – 2019 har været et stille år, for vi er ikke så mange i Aktivitets Centret
mere.
Vi startede stolemotion lørdag d. 17. nov. 2018. Sidste gang d.12. jan. 2019. Vi
blev ikke mere end 4 personer.
Tysk er startet igen, men ingen opbakning.
Squaredance er stoppet.
Maskinsyning er stoppet.
I brugerkøkkenet har vi fået en ny opvaskemaskine. Ikke fordi den gamle var
gået i stykker, men fordi en rotte havde forelsket sig i den.
Vi har skrevet ansøgninger til Sparekassen, Brdr. Larsens fond og Nordea, til
stole, rullevogn og nodebøger, for 27.056 kr.
Af Sparekassen fik vi 20.000. kr. Fra Brdr. Larsens fond fik vi 7.000. kr. og fra
Nordea fik vi 27.056. kr., så der blev også til 10 borde.

Ældresagen Bornholm ønskede at komme på besøg, for at se hvad der foregår
her, i Hasle og på Sønderbo, men der var ikke den store opbakning, kun en 4 –
5 tilmeldinger til fordeling de 3 steder.
Her endte vi med 4 meget positive personer, som var en tur rundt, for at se,
hvad der kan tilbydes.
Træværkstedet, patchwork, malerier plus dem fra Kreativ værksted og
knibleholdet, der var mødt op for at fremvise, hvad de lavede og Engelsk og
Strik, snak og stærke damer.
Tak for jeres deltagelse.
Så har vi arbejdet på en forårsfest og det bliver torsdag d. 30. april næste år,
hvor Jørgen Lundt kommer og fortæller om sit musikalske liv.
I den sidste tid er der igen snak om et nyt Aktivitetshus i Rønne og der har
været en del mødeaktivitet omkring dette, samt læserbreve. Vi har valgt ikke
at være med i det, da vi tidligere har brugt meget krudt på det, uden respons.
Og til holdlederne vil jeg sige:
Tak fordi I er her og tak for Jeres store arbejde.
En tak til kommunen, Gulla og Janike, tak for et godt samarbejde.

Spørgsmål til beretningen:
”Syng dig glad” er glade for forholdene i Cafeen på Lunden, idet beboere også
deltager i sang eftermiddagen, med stor glæde.
Der ønskes nye sangbøger. Dem man har, er ved at være godt slidte. Det vil
bestyrelsen tage op på næste møde.
Der er dog nogle, som ikke ønsker at komme på Lunden, da det jo er et
plejehjem. Dersom vi havde et Aktivitetshus, ville der komme flere.
Der mangler håndsprit i et af rummene.
Beretningen blev godkendt.

Pkt 4: Regnskab ved kasserer.
Regnskabet gennemgået ved kasserer Gunver Schou.
Viser fin balance og der er et lille overskud, som skyldes ubrugte Fondsmidler.
Regnskabets bilag godkendt af revisor.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5: Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag modtaget.

Pkt 6: Valg af Aktivitetsrådet:
Uffe Kofoed, bestyrelsesmedlem, 2 år: modtog genvalg. 2019 – 2021.
Sekretær og næstformand, 2 år: Else Ipsen: modtog genvalg. 2019 – 2021.
Kasserer Gunver Schou, 2år: modtog genvalg. 2019 – 2021.
Suppl: 1 år: ingen valgt.

Pkt 7: Valg af Revisorer:
Revisor for 2 år: Tage Jensen modtog genvalg.
Revisorsuppl: 1. år: ingen valgt.

Pkt.7 Eventuelt:

Ingen kommentarer.
Tak til ordstyren for god ro og orden.
Mødet hævet kl. 15.30.

Referent Else Ipsen.

Aktivitetsrådet konstituerede sig således: 2019 – 2021.
Formand:

Poul Larsen

Næstformand:

Else Ipsen

Kasserer:

Gunver Schou

Sekretær:

Else Ipsen

Rådsmedlem:

Uffe Kofoed

Rådsmedlem:

Jette Heiner-Larsen

