
 

  Referat fra Aktivitetsrådsmøde d.  06. 09. 2022 på Lunden.  
   

 

Deltagere: Poul, Else, Gunver, Birgit, Lisbeth, Sisse. 

Fraværende:  Ingen. 

Referent:  Else. 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden: 

 Dagsorden godkendt. 

 Tilføjelse: Annoncering. 

Punkt. 2: Nyt fra Aktivitetscentret: 

 Angående Corona restriktioner:  Indtil videre er vi ikke underlagt nye corona regler. Kun de 

 almindelige hygiejne principper som håndafspritning og fravær ved sygdom. 

 Velkommen til Sisse Stenbæk. 

 Sisse er vores nye koordinator,  Gulla er jo gået på pension. 

 Sisse er normalt på Dagcenter Sønderbo men oplyser, at meget endnu er nyt for hende og  

 vi skal endelig sige til, ved problemer. 

Frivillig fredag d. 30/9 – 2022 i Musikhuzet, fra kl. 15 – 18.00. 

Er der nogen fra holdene som har lyst til at deltage, er I velkomne. 

Det er fra kl. 15.000 – 18.00. Der vil sidde nogen fra malerholdet, Edb holdet, Knipling og Kreaholdet. 

Så kom gerne ud og hils på os. 

Efterårsfest d. 14/10 kl. 17.00 – 22.00. med ledsager. 

 på Dagcenter Sønderbo. 

 Vi får smørrebrød fra Devika.  Der kommer underholdning. 

Prismæssigt bliver det  100,00 kr. pr. person ( for 2 stk. smørrebrød og underholdning.) 

 Drikkevarer til rimelige priser. 

Der er tilmelding senest d. 5/10, af hensyn til maden. 

Ved tilslutning af under 30 personer, må vi nok aflyse. 

 

 



 

 

 

Der opsættes tilmeldingsplakater. Laves af Birgit. 

Kom og vær med til at gøre festen rigtig hyggelig. Det trænger vi til, efter disse Corona tider. 

 

Hjertestarterkursus bliver  Tirsdag d. 15/11 22.kl. 13.00 – 15.00. 

Underviseren hedder Michael. 

Tilmelding via opslag eller mail til Poul eller Else. 

Birgit laver opslag. 

Holdledermøde d. 24/11 og generalforsamling d. 24/11. 

Poul sender dagsorden ud, når det nærmer sig, men sæt allerede nu  X  i kalenderen. 

Aktivitetscentret i efteråret. 

 Bestyrelsen vil gøres vores for, at gøre opmærksom på, at vi er startet op igen, med fuld kapacitet, efter 

coronaen. 

Vi undersøger om, det kan lade sig gøre, via Bornholm.nu, Tidende og evt. en Facebook profil. 

Desuden vil vi opdatere vores hjemmeside på Brk.dk. 

Der omdeles og fremlægges det nye Aktivitetsblad, hvor vi kan. 

Punkt. 3: Nye forslag.  

 Ingen nye forslag.  

 

Punkt. 5. Eventuelt: 

 Intet at tilføje. 

 

 Næste møde:  

 Bliver Tirsdag d. 4/10 kl. 9.00 på Sønderbo Dagcenter. 

 Vi skal se vores festlokale. 

  

       

       

    

       

       

  

 



 

 

  


