Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 6. marts (27/2) 2018.
Deltagere:

Poul, Gunver, Else, Connie.

Fraværende: Meldt frafald: Janike, Gulla, Hans-Jørgen.
Referent:

Else.

1.
Godkendelse af
dagsorden.
2.
Orientering fra
Aktivitetscentret.

Godkendt.
Aktivitetshus:
Fremtidens arbejde for et nyt Aktivitetshus:
Der er tilbagemelding fra flere hold, heraf et positivt svar.
Vi vil fremadrettet arbejde på at udnytte lokaler og tid på Lunden. Og ikke at bruge mere
energi på et andet sted. Så ideen om et Aktivitetshus lægges på hylden indtil videre.
Ønskes der at holde foredrag for et større antal personer, kan vi finde et større sted.
Bustur til Tekniske Samlinger:
Tiden ses an, da vi er ude i god tid, med hensyn til tilmeldinger. Vi tager det op til
holdledermødet i april.
Gulvbelægning:
Cafeen skal have ny gulvbelægning. Der kommer en seddel op ang. dette og hvordan
aktiviteterne kan afvikles. Brevet kommer også til alle holdlederne.
Syng dig glad holdet tirsdag:
Ingrid Jørgensen har oplyst at hun stopper for holdet til sommer. Ny holdleder bliver Kirsten
Jensen.
Der mangler således en pianist (eller andet musikinstrument) til at spille ved kommende
møder.
Hvis nogen kender nogen, som har lyst til at hjælpe (tirsdage kan evt. deles mellem flere
interesserede.), så sig endelig til.
Belysningen i Zik-Zak:
BRK.s ejendomsservice har bevilliget nye lamper, som opsættes, uden fjernelse af de
nuværende reoler på væggen.
Lås for rummet i Zik-Zak:
Symaskinerne har været på ”udflugt”.
Derfor iværksættes nu den tidl. planlægning af aflåsning af rummet.
Brugere af rummet – holdlederne og en person på holdet vil få udleveret kode til låsen.
Poul kontakter Gulla, for at få det sat i gang.
Der udsendes Dagsorden til Holdledermødet 19. april.

3.
Nyt fra
Kontaktpersoner.
4.
Nye forslag.
5.
Eventuelt.

Ingen nyheder.
Listen er ordnet.

Ingen forslag modtaget.
Der er kommet en ny tavle op i Zik-Zak.
Stor Tak til gruppen, som har skrevet ansøgning og haft arbejdet med det. Det er vi alle
glade for.
Gunver deltager i Generalforsamlingen for Frivilligt Forum d. 7. marts.

Næste møde:

Næste møde er d. 8. maj. Kl. 9.00 på Lunden.
Der kommer antagelig meddelelse om et andet lokale, pga. gulvarbejdet.

