
Referat fra Holdledermøde d. 25.4.2022. på Lunden. 

Deltagere:  17 Deltagere. 

Vi starter med  

Punkt 3: 

       Handler om Lundens sygepleje personalet, som ønsker at benytte Zik-Zak lokalet dagl: 

       Efter en god snak mellem os alle sammen, bliver det et klart nej, til dette ønske. Det er et  

 stort problem at skulle undvære depotrummet og vi håber alle på at vi bliver flere brugere 

 af Aktivitetscentret, nu hvor coronaen er overstået. 

Brevet, som Poul har sendt til ledelsen, ang. lokale ønsket, har der ikke været respons på. 

Så nu ser vi tiden an. 

      Brevet som vi vil sende til Center Sundhed, venter vi med til efter sommerferien. 

       

 

1. Orientering fra Aktivitetsrådet: 

 

Der er nu ikke mere Corona forebyggelse på Lunden, udover håndsprit og sund fornuft.  

 

Hjertestarter kursus: Der er tilslutning til afholdelse af et nyt kursus. Bliver formentlig til 

efteråret. 

 

Forslag om efterårsfest: Der er tilslutning til en fest i sept./okt.  

Underholdningsforslag: Lillian Hjorth Westh, Jørgen Lundt (når han er på øen), sangkoret 

Piblene. Andre gode forslag? 

 

Deltagelse i Frivillig Fredag: I år afholdes det i Musikhuzet, Rønne d. 30. sept. (I håb om 

større deltagelse). Vi regner med at deltage. Flere har meldt sig. Tider kommer senere. 

 



Ang. bladet: Tilfredshed med bladet i den nuværende form. Der er små ændringer på nogle 

af holdene, som rettes ind. 

Der er ønsker om et Tyskhold og Sy hold. 

Strikkeholdet onsdag har ledige pladser. Det gælder også andre hold. 

Desuden er der stadig et ønske om et lille lokale på Lunden, til mindre hold. 

 

 

2. Orientering fra Holdlederne: 

 

Malerholdet Else: 5 deltagere, vil gerne være flere. Ellers ok. 

Patchwork Randi: ca. 10 deltagere, kører fint. 

Stikkepinde Rigmor: ca. 10, deltagere, vil gerne være flere. Ellers fint. 

Stolemotion Agnete: ca. 15 delt., kører fint. 

Træværk Johan/Mogens: Aktiviteten er høj. Ca 20 – 22 delt.  Dgl. 4 – 6 brugere. 

Læsekreds Judith: 7 deltagere, er på biblioteket. Ønsker lille lokale på Lunden. 

IT tirsdag Lisbeth: 6 – 7 deltagere, alt ok. 

IT onsdag Signe: 8 deltagere, ellers ok. 

Klippe Quiltning Randi: ca. 20 deltagere, om aftenen. 

Kreativ værk. Bodil: 16 deltagere, det går fint. 

Knipling Bodil: 8 deltagere, det går fint. 

IT Poul:  13 deltagere, ellers ok. 

Frimærker Poul: 3 deltager, ellers fint. Vil gerne være flere. Mangler frimærker. 

”Syng dig glad” Kirsten: ca. 35 deltagere. Beboere deltager også. Kører rigtig fint. 

På biblioteket, læsehold Lis. 

 

I alt talt ca. 185 brugere af  Aktivitetscentret. 

Der er stort frafald efter corona årene. 

 

 

3. Indkomne forslag: 

Ingen forslag. 

 

4. Løst og fast:   

 

Ikke noget. 

Referent Else Ipsen. 

 


