
Referat fra Holdledermøde d. 22.11.2021. på Lunden. 

Deltagere:  13 holdledere og 4 fra bestyrelsen. 

 

1. Orientering fra Aktivitetsrådet: 

Der er fortsat Corona i omløb. 

Kortspillere og bøfhold kan ikke komme i gang endnu. 

”Syng dig glad” holdet har fået lov til at starte op i cafeteriet. 

 

Ang. bladet: 

Vi havde en annonce i ugeavisen i efteråret og den gav flere deltagere på nogle af holdene 

Der kom flere forslag til, hvad vi fremover kan gøre, for at gøre opmærksom på AK centret: 

Annonce i Tidendes Ugeavis 1 gang årligt, men også udgivelse af bladet 1 gang årligt, idet 

bladet er mere oversigtsgivende, end annoncen. 

Annoncen kan oplyse om Aktivitetscentret og kontakt telefon numre. 

Evt. at søge om midler til printerblæk hos kommunen. 

 

2. Orientering fra Holdlederne: 

 

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

Patchwork Randi: 10 deltagere, hygger sig meget. 

IT Karin: 8 deltagere, ellers fint. 

Stikkepinde Rigmor: 12 +, deltagere, ellers fint. 

Stolegym. Agnete: 33 +, mangler plads, ellers fint. 

Træværk Johan: 15 aktive deltagere, alt ok. 

Læsekreds Judith: 8 deltagere, er meget glade for at være på biblioteket og helst fortsætte 

der. 

IT Lisbeth: 6 deltagere, ellers fint. 

IT Signe: 7 deltagere, ellers fint. 

Klippe Quiltning Manuela: 20 +, deltagere, tilfredse med at være på Lunden. 

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

Knipling Bodil: 10 deltagere, det går fint. 

IT Poul:  13 deltagere, ellers fint. 

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



 

Hold, som ikke var med til mødet: 

Læsekreds Lis:  10 deltagere. Også glade for at være på biblioteket. 

”Syng dig glad” Kirsten: opstart med 22 +, deltagere. Glade for at de kunne starte op igen. 

 

I alt talt 198 deltagere i Aktivitetscentret. 

 

Der er flere hold, som er stoppet, bla.  nogle bøfhold, Engelsk hold, Stavgang. 

 

3. Indkomne forslag: 

Ingen forslag. 

 

 

 

4. Løst og fast:   

Der savnes et lille lokale til små hold. 

Der var generel utilfredshed med at Aktivitetscentrets lokaler, der stille og rolig bliver 

indskrænket, uden info om dette. 

Det tages op til generalforsamlingen. 

 

Referent Else Ipsen. 

 

 

 

 


