Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 6. nov.. Kl. 9.00. 2018.
Deltagere: Afbud fra Else og Janike
Referent:

Poul Larsen

1. Godkendelse af dagsorden.
5 tilføjelser. OK
2. Nyt fra Aktivitetscentret:
Holdledermøde d. 11. okt. Kl. 15.30.: referat herfra gennemgås:
Et godt og roligt mødet med få deltagere.
Et ønske om stole i Paletten resulterer i at vi laver en ansøgning til Veluxfonden.
Årsmøde d. 22. nov. Kl. 15.00: Dagsorden er udsendt: Mødet afholdes torsdag den 22. nov. Selv om
jeg skriver onsdag.
Vi har ikke nogen nye kandidater til bestyrelsen, så vi snakkede om hvad der ville ske hvis der ikke
er noget aktivitetsråd.
Vi kan ikke bare regne med at kommunen afsætter mere tid til en medarbejder, som så skal være
den der står med det hele. Det vil sige at der bare sker en afvikling af de hold der er der og når det
ebber ud er der ikke mere.
Nyt hold starter:
Lørdag den 17. nov. starter et nyt hold med stolemotion, 09.30 – 10.30 - derefter kaffe.
Det er Dorte Lisbjerg der vil køre det, man møder bare op, det er gratis at deltage i motionen, men
kaffen koster 5 kr.
Stole: vi vil sende en ansøgning til Veluxfonden om penge til stole og en rullevogn.
Rengøring: Der er i dag blevet hovedrengjort i brugerkøkkenet, og der vil blive vasket gulv hver
fredag.
Så det gælder stadig at når I bruger det, så skal der ryddes op og tørres op, så der hele tiden er rent
og behageligt at komme derud. Og husk bruger man tingene, der er der, skal det sættes tilbage
rengjort. Bøfholdene skal huske at bære affaldssækken ud når de er færdige og eventuelt vaske
gulv.
I øvrigt gælder det alle vores rum, hjælp til med at rydde op og feje hver gang i har været der.
Der er kun ”rengøring” hver fredag, uden at flytte stole og andet.
Opvaskemaskinen er itu, reparationen laves snarest.
Hjertestarterkursus: Der var 12 deltagere hvor man lærte at bruge en hjertestarter og yde anden
førstehjælp. Man fik også ryddet lidt op i gamle myter som man lærte for 30 år side.
Vi arbejder på et nyt hjertestarterkursus i april/maj 2019

Blad: det ny blad ”første halvår 2019” vil bliv lavet lige efter årsmødet.

3. Orientering fra Kontakt. Personer:
Intet

4. Nye forslag:
Intet

5. Eventuelt:
Nye mødetider 2019:
Aktivitetsrådsmøder

5. februar
5. marts
7. maj
Holdledermøde: onsdag den 24. april kl. 15.00
Næste møde:

Tirsdag den 5. feb. 2019, kl. 09.00.

