
                                          

 

                                        Referat fra Holdledermøde! 

                                                      Torsdag d. 19. apr. kl. 15:30 i IT lokalet. 

 

Deltagere:   17 deltager. 

  

 

Dagsorden:    

1. Orientering fra Aktivitetsrådet:  

Poul orienterede om gulvrenovationen i Cafeen, som starter d. 30. april og alt bliver ryddet. Kaffe 
kan laves i IT rummet. Rulleborde og termokander og skuffemøbel kommer også herind. Alle 
madholdene er stoppet for sommeren. 

Husk at benytte den anden indgang, som er glasdøren midt i den lange bygning mod vest. 

Vores kontor bliver udlånt til Lundens fys. Sekretærer og Zik/Zak må benyttes i stedet.  

Der kommer nye møbler i Cafeen, bla. større borde, som ikke må flyttes. Kortspilholdene kommer 
formentlig til at benytte Paletten i stedet, men det er ikke bestemt endnu. 

Ny lampe i Zik/Zak: Ny lampe er opsat henover symaskine bordet. Alle er glade for dette og også 
for den nye tavle. Giver dog lidt problemer for malerholdet, når der skal hænges billeder op, men 
der arbejdes på at finde en løsning. 

Turen til Tekniske samlinger d. 23 maj: 

Husk at melde til, til turen senest 1 maj.:  Vi skal helst op på 40-45 stk. ellers må der 
aflyses. ( Tilmeld med navn og betal efter 1/5, så behøver vi ikke at betale penge tilbage, dersom 
turen må aflyses.) 

 

2. Orientering fra Holdlederne: 

Alle holdledere berettede om deres aktiviteter over vinteren. Det går rigtig fint på alle hold; der er 
hygge og sammenhold. Nogle hold er ikke så store og vil gerne have flere med. Det gælder 
Kreativholdet og Sy holdet. På Stolegymnastik er de mellem 15 og 20 og det har været fint. 

 

 

Træværkstedet er også et stort hold med 26 brugere, men de deles fint om tiden. Fungerer hele 
året. Tyskholdet indledte d. 9. sæson og har et godt lille hold. 

”Syng dig glad” tirsdag eftermiddag har rigtig stor søgning; som regel altid mellem 50 – 60 
deltagere hver gang. Ingrid har meddelt, at hun stopper nu som leder og tovholder bliver Kirsten 
Jensen. Det er vi glade for. Klaverspillet deles mellem flere.   



 

IT holdet fredag stopper og er fremadrettet at finde som hjælpere på mandagsholdet ”Åbent IT”.  
Dåbskludestrikkerne fortsætter som hold, hver anden fredag.  

Enkelte mødetider overlapper lidt hinanden og holdene her, finder ud af det efter bedste evne. 

 

3. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

4. Løst og Fast: 

Tak til alle, som har været med til at ansøge fonde, og har haft arbejdet med at skaffe ting, til 
alles store glæde på Aktivitetscentret. 

Gulla spurgte, om holdene var interesseret i et Hjertestarterkursus. Det var der og hun arbejder 
videre med sagen. 

Gulla orienterede om rengøringen, som BRK har overtaget efter Eliterengøring: 

På indersiden af dørkarmen, ind til alle rum, gøres der opmærksom rengøringstid og måde: G X = 
Grundig rengøring og I = tømning af papirkurve og lettere rengøring. Desuden angives der, hvilke 
dage der gøres rent på. 

Men ellers må hvert hold holde pænt rent efter sig, som de plejer. 

Husk: 

Dato for Frivillighedsfest d. 31. maj kl. 17. på Sønderbo. 

Deltagere her er holdleder og en hjælper. 

Tilmelding til Gulla. 

 

 

 

Efterårsmøde torsdag d. 11. okt. Kl. 15.30 i IT lokalet. 

Årsmøde 2018 d. 22. nov. Kl. 15.00 i IT lokalet. 

 

Mødet varede 1½ Time. 

Ref: Else Ipsen. 


