
 

 Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 9. jan. 2018. 

Deltagere: Poul, Gunver, Else, Hans-Jørgen, Gulla. 

Fraværende:  Meldt frafald: Connie, Janike. 

Referent: Else.  

1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 

 
Godkendt. 
Tilføjelse: Rengøring m. m. 

2. 
Orientering fra 
Aktivitetscentret. 
 
 
 

 
Der planlægges Holdledermøder for 2018: 
 
 Forårsmøde, torsdag d. 19. april kl. 15.30 i IT lokalet. 
 
 Efterårsmøde, torsdag d. 11. okt. Kl. 15.30 i IT lokalet. 
 
Dato for Årsmøde 2018: D. 22. november kl. 15.00 i IT lokalet. 
 
Dato for Frivillighedsfest: D. 31. maj kl. 17.00 på ”Sønderbo.” 
Deltagere her er: holdleder + en hjælper. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Aktivitetshus: Skal vi fortsat tænke på et Aktivitetshus? 
 
Vi vil spørge brugerne af Aktivitetscentret, da vi reelt ikke ved hvad der ønskes. – Der kan 
siges for og imod et Aktivitetshus og vi vil gerne høre andres mening. 
Poul vil lægge en lille folder ud i alle rum, så alle kan tage stilling til spørgsmålet. 
Det tages op igen på næste møde. 
Så planlægges der videre derfra. 
 
Bustur til Tekniske Samlinger: 
Vi forsøger igen at planlægge en bustur til Tekniske Samlinger i Rutsker. 
Forslag om onsdag d. 23. maj. Else kontakter busselskabet ang. priser, deltagerantal, samt 
tidspunkt og afmeldingstidspunkt.  
Snarest derefter vil der komme opslag om turen. 
 
Rengøring og oprydning: 
Vi modtager mange meldinger, om manglende oprydning og renhold af rum efter brug. 
Rengøring af kaffekander og kaffemaskiner. 
Desuden ”forsvinder” vores rullevogne (2 stk.)  
 
Så kære alle: Ryd op efter brug af lokalet, fej gulv, hvis det er nødvendigt. (juleduge skal 
også fjernes). 
Tøm papirkurv. Rengør kaffemaskine og termokande, hvis disse er brugt. 
Huske at sætte rullevogne på plads efter brug. 
Vi må hjælpe hinanden med dette. 
 
 



 
Der rengøres en gang om ugen af BRKs personale. 
 
Vi har talt om efterladenskaber fra tidl. Hold. 
Disse må gerne smides ud, hvis noget af det ikke kan genbruges. (Ting fra det lille rum ved 
Zik-Zak.) 
 
Ang. viskestykker og klude: 
Hvert Hold som benytter viskestykker og vaskeklude, skal efter 1. februar, selv medbringe 
disse. 
Efter 1. februar er der ikke noget i køkkenet. 
 
Vennekredsen har modtaget 200.000 kr. til nye møbler i Cafeen. 
 
Tavle: Der bestilles en ny tavle, da pengene er bevilliget. 

 
3.  
Nyt fra 
Kontaktpersoner. 
 

 
Der sættes ny liste op, om kontaktpersoner, - da 2 pers. er udtrådt af Rådet. 

- Vær opmærksom på hvem der er kontaktperson nu. 
- Listen hænger på kontoret. 

4.  
Møder for 
Aktivitetsrådet. 

 
Der afholdes nu mindst 5 Rådsmøder om året. 
Disse afholdes: 6/3-8/5-2/10-6/11. Alle gange kl. 9.00 på Aktivitetscentrets kontor. 
 

 
5. Nye forslag.  

Ingen indkomne. 

 
6.  Eventuelt. 

 
Der er problemer med god belysning i flere lokaler – eks. Ved brug af symaskiner. Gulla vil 
se på dette og tager kontakt til Kommunens Ejendomsservice, om der kan gøres noget. 
Reolen på væggen kan evt. fjernes og opsættes andetsteds. 
Belysningen bliver taget op på næste møde. 
 
Der ansøges om penge til en ny projektor i IT rummet. 

 
Næste møde. 
 
 
 

 
Dato for næste møde er 6. marts kl. 9.00. 
 
 
 
 

 


