Referat fra Holdledermøde d. 11. okt. 2018.
Deltagere: 7 holdledere og 4 fra bestyrelsen.
1. Orientering fra Aktivitetsrådet:
Poul orienterede om det nye gulv i cafeteriet og at der er kommet en ny fremviser.
Fra Frivillig Fredag hørte vi at Velux fonden gerne donere penge.
Så er der nogen, som har et stort ønske om noget, som gavner Aktivitetscentret, så hører
bestyrelsen gerne om det.
Der har været tale om nye stole i Paletten.
Nogle flere IPads og Tablets.
Flere mindre rullevogne, kun til brug i Aktivitetscentret.

Hjertestarterkursus: Bliver onsdag d. 24/10. i Paletten.
Der bliver 2 hold: 1 Hold fra kl. 9.30 – 12.00.
1 Hold fra kl. 13.00 – 15.30.
Der kan være 15 personer på hvert hold.
Der sørges for lidt kaffe og brød til hvert hold.
Tilmelding til Gulla Christoffersen: Tlf. 3018 0456.
Alle kan deltage fra holdene.
2. Orientering fra Holdlederne:
Alle fortalte, at der god stemning og deltagelse på holdene.
Enkelte kan fremhæves:
Snedkerværkstedet har ca. 27 opskrevet og man enedes fint om rummet.
Patchwork holdet har nu 8 deltagere og holder udstilling på Galleri Rasch, Rønne,
d. 25-26-27-28/10 Kl. 11 – 16. Alle er velkomne.
Stole gym. har 23 opskrevne.
Malerholdet har fået opsat gallerihylder, så billederne lettere kan opsættes.
3. Indkomne forslag:
Ingen forslag.

4. Årsmøde d. 22/11 2018 kl. 15.00 i Paletten.
Dagsordenen blev gennemgået og vi opfordre nogen til at lade sig opstille, idet der mangler
menige medlemmer og suppleanter og 1 revisorsuppl.
Det er ikke noget krævende arbejde, se de omdelte sedler.
5. Løst og fast:
Der blev spurgt ind til omtalen af Østre Skole i sidste referat, idet vi tidligere har sagt, at vi
har opgivet tanken om et Aktivitetscenter i SFOen. Poul fortalte om opfordringen fra et
læserbrev i Bornholms Tidende, som vi har responderet på. Vi har ikke hørt noget siden.
Men mange steder sidder der foreninger, som mangler et værested, som vil passe fint ind i
den konstellation.
Der er fortsat plads og lokale til nye aktiviteter i centret, så ingen skal holde sig tilbage.
Referent Else Ipsen.

