
  Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 3. januar. 2017 kl. 9.oo. 

 

Deltagere: Erik, Poul, Gunni, Connie, Gulla, Janike, Kirsten, Gunver, Else. 

Referent: Else.  

1. Præsentation af den nye formand. 

Den nye formand Erik Munck præsenterede sig og fortalte lidt om sit liv. Har bl.a. været kasserer i 
andre foreninger og har kendskab til et meget bredt arbejdsliv, bl.a Røde kors og lign sociale forhold. 

Janike fortalte om Aktivitetscentrets grundlag og BRK´s betydning for centret. 

2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 
3. Nyt fra Aktivitetscentret: 

 Der blev planlagt Holdeledermøder for 2017: Forårsmøde d. 26. april kl 15.00 i IT rummet 

    Efterårsmøde d. 1. november kl. 15.00 s.sted. 
 
Dato for Årsmøde 2017:  Den 22. november kl. 15.00 i IT lokalet. 
Dato for Frivillighedsfesten 2017:  Den 1.juni kl. 17.00 i Cafeen. 
 
Sæt allerede kryds i kalenderen. 
 
Ellers ikke noget nyt til punktet. 
 
 

4. Orientering fra Kontakt. Personer: 

Punktet er ret nyt, så der var ikke indkommet noget. 

5. Ændring af mødetider og antal af møder: 

Nuværende mødetidspunkt passede de fleste, også tirsdage først i måneden passede godt som 
planlagt tid. 



 Der kan evt. udsættes et møde (springe over, hvis der ikke er noget presserende). 

Dog må et møde ikke udsættes mere end 2 måneder.  

Der er ikke møde i juli og august, så mødet i september ligger altid fast. 

6. Indkomne forslag:  
Skal vi have et mål for 2017? 
Vi vil fortsat gerne fastholde et ønske om et Aktivitetshus i Øster Skoles SFO lokaler. 
Gulla vil undersøge om vi kan besigtige lokalerne, evt. til næste møde. 

 

7. Eventuelt: 

Vi aftalte at sende dagsorden ud en uge før næste møde. Sekr  står for dette. 

Formanden ville gerne høre vores forventninger til ham:  

At formanden har en finger på” pulsen” angående nye tiltag, samt være vores kontakt til Pressen, 
for stadig at holde fokus på Aktivitetscentrets ansigt udadtil og fastholde offentlighedens interesse. 

Også samarbejdet med andre foreninger, eks. Ældrerådet. 

 

8. Godkendelse af dagens referat: 

Referatet blev oplæst og godkendt. 

9. Næste møde. 
 
Tirsdag d. 7 februar. Kl 9.00.       Der kommer evt. ændring. 
 
 

 

 


