
 

 Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 4 april kl: 9.00. 
Deltagere: Erik, Else, Gunver, Gulla, Connie, Kirsten, Gunni, Janike, Poul. 

Fraværende:  

Referent: Else.  

1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 

 
Godkendt. 

2. 
Orientering fra 
Aktivitetscentret. 
 
 
 

 Bustur til Tekniske Samlinger:  
 Erik har undersøgt dette: Har haft kontakt med Jan-Oles Busser- en bus koster 2700 kr. i 
leje. Indgangsbillet til Tekniske Samlinger koster 50 kr. pr. pers. Der gives ikke grupperabat. 
Men kaffe er inkluderet i prisen. Dato bliver d. 07.06.2017.  Min. deltagere er 40 pers.  
Else sender en indbydelse ud, når alt er planlagt, samt opslag på tavlen. 
 
 Brev til kommunalbestyrelsen ang. Aktivitetshus: 
Erik har udfærdiget en skrivelse, som gennemgås. Den uddybes mere, så andre også kan 
bruge Aktivitetshuset. 
Brevet sendes til hele kommunalbestyrelsen. 
Hvis nogen gerne vil se brevet, så kontakt formand eller sekretær. 
 
 Kort om Repræsentantskabsmøde i Frivilligt Forum Bornholm d. 22 marts: 
Else orienterede om det. Der vil komme et referat senere. Man kan læse om FFB på 
www.brk.dk/ffb 
 
Brevansøgning om stole til ZIK ZAK bliver behandlet 5/4 i Sparekassen Bornholms Fond. 
 
Vi overvejer at annoncerer i avisen, forbindelse med vores kommende artikel om 
Aktivitetscentret, så flere orienteres om nye tiltag, der op startes. Eksempelvis måske et 
Patchwork hold efter sommerferien. 
 

 
3.  
Nyt fra 
Kontakt.personer. 
 

 
IT hold fredag eftermiddag er stoppet – så der er et ledigt lokale. 

4.  
Indkomne forslag. 

 
Ingen forslag indkommet. 
 

 
5. 
Eventuelt. 
 

 
Erik: Lån af TV etc. ved arrangementer i Opholdstuen kan godt lade sig gøre, blot Lundens 
personale orienteres i god tid i forvejen og godkender det. 
 
Janike:   Budgetlægning for 2018 er i gang og der skal findes besparelser for 35 mill i den 
administrative del. Men det vil ikke berøre Aktivitetsdelen. 
 
Poul har skrevet en ansøgning til Regionskommunen om §18 midler til en ny laserprinter. 
Dette godkendes og sendes. 

http://www.brk.dk/ffb


Dette godkendes og sendes. 
 
 

 
6. 
Godkendelse af 
referat. 
 
 

 
Referat godkendt. 

 
Næstemøde. 

 
Husk Holdledermødet onsdag d. 26 april. Dagsorden kommer senere. 
 
Næste møde tirsdag d. 2 maj kl 9.00. 

  
  

 


