
                                          

 

                                        Referat fra Holdledermøde! 

                                                      Onsdag d. 1. nov. kl. 15:00 i IT lokalet. 

 

Deltagere: 23 personer. 

Dagsorden: 

 Referent: Else.  

1. Orientering fra Aktivitetsrådet:  

Poul orienterede om, hvad der er sket siden sidste holdledermøde i foråret: 

Ang. Aflåsning af det lille rum i Zik-Zak lokalet – Der er ved at blive opsat skabe som 

kan aflåses. (Det ene skab er til Patchwork hold). Desuden ryddes der op i rummet. 

Det er fortsat et ønske fra Holdlederne, at rummet kan aflåses. Der kan opsættes 

nøgleboks m. kode, som udleveres til brugere. 

Ang.: Reklame for Aktivitetscentret virke udbredes. – Vi har forsøgt at få det i BRK 

side i avisen, hvor der orienteres om alt andet, - Men det koster penge! – vi arbejder 

videre med sagen. 

Ang.: Tavshedspligten: Brydes tavshedspligten, kan dette straffes efter pågældende 

for tavshedspligt. 

Ang.: Forsikringer er fortsat under undersøgelse af BRK. – Egen 

fritids/ulykkesforsikringer dækker dog også, hvis uheldet skulle være ude. 

Ang.: saltning: DVB skal salte og rydde for sne og is på parkeringspladsen – 

Pedellen salter og renser for sne ved indgangen til Lunden. Der er ikke helt 

tilfredshed med denne udlægning – så Gulla undersøger nærmere. 

Ang.: Bordopstillingen: - Stor tilfredshed med de ophængte bordplaner.  

2. Orientering fra Holdlederne: 

 Der har været stille og rolig opstart for de fleste hold med god tilslutning – enkelte

 skal dog lige fremhæves: 

 Et bøfhold stod for afslutning men har fået ny deltagelse, så det fortsætter. 

 Der er stadig plads til et bøfhold mere. 

Patchwork hold v. Randi: Nyt hold skulle op startes, men der kom kun 1 – men den 

næste gang var bedre fremmøde. Nu er der 10 på holdet. 

Stolegymnastik v. Agnethe: Der er rigtig mange på holdet, så det kniber med både 

stole og plads. Et større lokale er ønskeligt. Holdet kan desværre ikke deles i to hold, 

af hensyn til tid og holdleder. 



Strikkehold m. m . v. Judith: Judith fortæller at hun tager termokander med hjem og 

rengør dem. Det trængte de til. – Vi er meget glade for dette initiativ og takker meget. 

Dåbsklude v. Else: Nystartet hold, der mødes en gang om måneden, fredag. 

Foreløbig kun 2 deltagere.  

Har desuden foreløbig overtaget Holdlederfunktionen på malerholdet tirsdag 

eftermiddag, pga. af sygdom.  

3. Indkomne forslag:  

 Der forslås Hjertestarterkursus næste år – på frivillig basis. 

 En god ide, som der arbejdes videre med. 

 

4. Årsmøde d. 22. nov. 2017 kl. 15.00. 

 Poul orienterede om Årsmødet d. 22. nov. Kl. 15 i Paletten. 

Bestyrelsen mangler medlemmer og suppleanter - Tænk over dette og giv tilsagn, 

hvis nogen har lyst til arbejdet. ( Det behøver ikke at være holdledere. Måske nogen 

fra holdene kunne tænke sig opgaven). 

 

5. Løst og Fast: 

 Ang. forslag til Vedtægtsændringer, som skal besluttes til Årsmødet. 

 De nye forslag blev gennemgået. 

 

 

 


