Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 02.10.2018 kl. 9 på Lunden.
Deltagere:

Poul, Else, Gunver, Gunni, Gulla, Jannike

Fraværende: Hans – Jørgen, Connie.
Referent:

Else.

Pkt. 1.
Godkendelse af
dagsorden.

Pkt. 2.
Nyt fra
Aktivitetsrådet.

Dagsorden godkendt.

Holdledermøde d. 11/10: Poul sender dagsorden ud.
Tilmelding senest 8/10 m. h. til kaffebrød.
Der er et tilbud med undervisning i Hjertestarterbrug onsdag d. 24/10 kl 14 – 16.
Tilmelding bliver senest 20/10 til Gulla.
Deltagerantal - vil vi blive orienteret senere.
Årsmøde d. 22/11: Poul sender dagsorden ud.
Vi mangler rigtig meget nogen, som vil være med i bestyrelsen.
Der er flere på valg og også supl. mangler vi.
Tænk over det og meld tilbage til os i bestyrelsen. Det vil glæde os meget.
Der har været et læserbrev i Bornholms Tidende, ang. brugen af Østre Skole i fremtiden.
Det er et godt brev og vi vil kontakte brevskriveren og fortælle om vores tanker om SFO,
som vi har haft. Poul sender brev.
Opslagsstanderen er sat på plads i forhallen ved cafeen.
Ligeledes vil vi sætte et nyt skilt op, så det bliver nemmere at se hvor Aktivitetscentret er.
Evaluering af Frivillighedsdagen i Åkirkebyhallen:
Det var meget skuffende med besøgende, selvom vores lille stand var velbesøgt.
Selve uge 39 på Aktivitetscentret, var der enkelte besøgende . Der var tilslutning til
strikkehold og madhold.
Kan vi gøre mere for at tiltrække folk?
(Vi har haft en artikel i avisen om uge 39.)

Pkt.3.
Orientering fra
Kontaktpersoner.

Tyskholdet mandag formiddag er stoppet.
Vi undersøger, om der er andre interesserede, der kan fortsætte holdet.

Strikkeholdet for Dåbsklude, holder pause foreløbig.
Kontaktlisten revideres efter Årsmødet.
Pkt. 4.
Nye forslag.

Ingen indkomne.

Pkt. 5.
Eventuelt.

Der er plads til at etablere nye hold, hvis der er interesse for dette.

Næste møde.

Næste møde er 6. november kl. 9.00 på Lunden.

