Referat fra Holdledermøde d. 23.10.2019. kl. 15.30.
Deltagere:

16 holdledere og 4 fra bestyrelsen.

1. Orientering fra Aktivitetsrådet:
Poul orienterede om, at flere hold er stoppet. Bl.a. Tysk holdet, som var forsøgt
genopstartet, men det lykkedes desværre ikke.
Ang. opvaskemaskinen: Den gamle blev kasseret pga skadedyrs besøg. En ny er kommet og
det er også en industriopvaskemaskine, men i mindre format. Gulla undersøger, om den selv
dosere sæbe, eller om der skal doseres for hver gang. Det fremgår ikke helt hvordan og
hvorledes.
Vi har jo ansøgt om Fondspenge og har modtaget så rigeligt, at der også har været råd til
nye, mere flytbare borde, i IT rummet. En god løsning.
Onsdag d. 6/11 kommer ældresagen kl. 14 – 16 og bliver vist rundt i Aktivitetscentret af
Poul. De starter i Cafeen med en orientering og herefter rundvisning, som slutter af i IT
rummet.
Hvis der nogle holdledere, som er interesseret i at være med, så må I endelig gerne møde
op.
Forårsfesten d. 30/4 2020: Poul orienterede om planerne, som er i støbeskeen.
Alle, som kommer i Aktivitetscentret, er velkomne. Prismæssigt, for smørrebrød,
øl/sodavand, underholdning, regner vi med ca. 100 kr. pr person. Yderligere bliver for egen
regning. Vi arbejder videre med sagen.
Årsmøde d. 27/11: Poul orienterede om de begyndende tiltag til mødet. Der mangler fortsat
emner til reviser og suppl. Og alm. Suppleanter.
Hjertestarterkursus: Der var stor interesse i, at gentage et kursus, næste forår. Hvor alle,
som er i Aktivitetscentret kan deltage, så fortæl jeres hold dette. Gulla arbejder videre med
planlægningen og der vil komme opslag om dato.

2. Orientering fra Holdlederne:
Tyskhold kunne desværre ikke op startes.
Nogle hold er stoppet. Bl.a. Sqareredans og et maskinsyningshold.
Der ønskes flere til at spille kort (whist). Kontakt Inge Sølve.
Også madholdet kunne bruge en enkelt deltager på onsdagsholdet.
Stolemotion: God tilslutning.
Tirsdagssang: Overvældende tilslutning og det går fint. Beboere fra Lunden deltager også.
Patchwork: Stille og roligt.
IT holdene: Generel god tilslutning og tilfredshed med forholdene. Især mandagsholdet
oplever god søgning og her kan der også hjælpes med mobil. tlf.
Læsehold og Engelsk: God tilslutning og tilfredshed.
Klippe Quiltning: Kommer i Centret torsdag aften og nogle gange om lørdagen og der har
været lidt problemer omkring rum booking. Den skal igennem flere led. Gulla er nok den
person, som skal kontaktes først og herefter kontakter hun AK centret.
Gigtforeningen, Diabetesforeningen, Astmaforeningen, Hjerteforeningen og Parkinson
foreningen benytter også lokaler hos os.
3. Indkomne forslag:
Ingen forslag.
4. Løst og fast: Ang. den hurtige lukning af bruger køkkenet, savnede enkelte hold orientering
om dette, så der havde været problemer med kaffebrygning. Poul kunne fortælle at det var
sket ret akut og derfor havde det været svært at nå ud til alle. Vi husker det, dersom det
skulle ske igen.
Vores nye flotte rullevogn, der står i materiale rummet ved Zik-Zak, har nu fået plads i
indgangen nr. 83. Så må vi se, om den er der, når vi skal bruge den.
Der har tidligere været problemer med rullebordene i brugerkøkkenet, at de blev brugt
andre steder. Det har bedret sig.
Der var lagt diverse ting og sager frem på flere borde, fra hold som er stoppet. Der var god
aftagning og det er vi glade for.
Referent Else Ipsen.

