
 

 Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 30. 04 .2019. kl. 9 på 
Lunden. 

Deltagere: Poul, Else, Jette, Gulla,  

Fraværende:  Janike, Gunver ,meldt frafald. Uffe, ikke meldt frafald. 

Referent: Else.  

Pkt. 1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 
 
Godkendelse af 
referat fra 
Holdledermødet 
d. 24/4:  

 
Dagsorden godkendt. 
Med et par tilføjelser – opfølgning af datoer. 
 
 
 
 
Godkendt. 

Pkt. 2.  
Nyt fra 
Aktivitetsrådet.  

 
Opfølgning fra Holdledermødet:  
 
Forslag om Forårsbuffet var en god ide og den vil vi følge op på, idet der allerede er 
forespørgsel om plan. 
Vi kalder det en Forårsfest, som skal markere sammenholdet i Aktivitetscentret. 
 
Forslag: Forårsfest d. 30/4 2020 kl. 17.00 i Cafeteriet, Lunden. 
               Smørrebrød, Rosevin, hvidvin, øl og vand. 
                Kaffe og småkager. 
               Underholdning:  Bliver af os selv. 
              Deltagere er kun for alle brugere af Aktivitetscentret.  
 
Vi vil undersøge priser hos forskellige smørrebrødsudbydere. 
Poul vil lave en lille folder, som vil blive lagt ud i alle rum. 
Håber på stor opbakning, så det måske kan blive en tradition. 
 
Referat fra Frivillig forums repræsentantskabsmøde: v. Else. 
Under Facebook er der oprettet en gruppe, som hedder: Bevar Øster skole som 
foreningshus. Der var stor opbakning til dette foreningshus i Rønne. 
Der blev også gjort opmærksom at alle gerne måtte bruge Multihuset i Østerlars, men 
her kom der så også en bemærkning om, at alle byer på øen, har et foreningshus, blot 
ikke Rønne. Repræsentanten fra Brk sagde, at skolen er sat til salg og der blev ikke 
kommenteret mere på dette. Niels Chr Andersen fortalte at man er i fuld gang med at 
få et overblik over ledige lokaler, men meget lander på interessekonflikt mellem privat 
og kommunalt. Der skulle meget snart komme en udmelding om emnet. 
 
Vi skal være mere opmærksomme på at bruge portalen. www.frivilligbornholm.dk  
Også i oplysnings øjemed.  
 
Mødedatoer: 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
 

http://www.frivilligbornholm.dk/


  
10/9 – 5/11 – 3/12. 
 
Holdledermøde: 
Onsdag d. 23/10 kl. 15.30. i IT lokalet. 
 
Årsmøde/generalforsamling: 
Onsdag d. 27/11. kl. 15.00. i IT lokalet. 
 
Bladet v. Poul. 
Efterårsudgaven blev godkendt. Meget flot forside. 
 
 
 

Pkt. 4. 
Nye forslag. 

 
Ingen indkomne. 
 
 
 

 
Pkt. 5. 
Eventuelt. 

 
Der er fortsat plads til at etablere nye hold, hvis der er interesse for dette. 
 
 

 
 
Næste møde. 
 
 

 
 
Næste møde er 10/9 kl. 9.00 på Lunden. 
 
En rigtig god sommer til alle, alt efter smag. 
 
 

  

  

  

  

 

 


