
 
  
 

Referat fra Aktivitetsrådsmøde d. 05. 02. 2019. kl. 9 på Lunden. 

Deltagere: Poul, Else, Gunver, Uffe, Jette, Gulla, Jannike.  

Referent: Else.  

Pkt. 1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 
 
 

 
Dagsorden godkendt. 
Med en enkelt tilføjelse – udlevering af ”Vores blad”. 
Velkommen til Jette og Uffe. 
 

Pkt. 2.  
Nyt fra 
Aktivitetsrådet. 
 

 
Gennemgang af Spørgsmål og forslag fra Årsmødet, nov. 2018: 
 
Hvem ved hvor Aktivitetscentret er: 
Poul vil kontakte Tilflytterkonsulent, Rune Holm, for at høre om at 
Aktivitetscentret kan komme med i tilflytterguiden. 
Desuden kan Rune Holm have vores blad med, når der er Bornholmerdag i 
København. 
Desuden vil vi kontakte BRK. Borgerservice og høre, om Aktivitetscentret er 
omtalt nogle steder, når der tales om aktiviteter for førtidspensionister og lign. 
Else gør dette. 
 
Cafeaften, tiltag: 
Der var et ønske om genoptagelse af cafeaftenen, måske på en anden facon: 
Hasle Aktivitetscenter har en cafeeftermiddag, ca. 1. gang i kvartalen.  
Gulla undersøger, om det måske er noget for os, at deltage i. Det koster et 
måltid mad at deltage. 
 
Ansøgning om nye stole: 
Poul har sendt en ansøgning til Veluxfonden, om et større beløb til nye stole. 
I svaret herfra, bedes der om deltagernes ID, samt andre personlige 
oplysninger, for at komme i betragtning, så det frafalder vi. 
Poul vil sende ansøgningen til andre fonde, som vi tidl. har brugt. 
 
Stolegymnastik lørdag formiddag: 
På grund af manglende deltagelse, må dette stoppes igen. 
 
Distribution af Vores blad: 
 
Else:      udleverer  til Apotek og Øjenlægen i Magstræde. 
Uffe:                  Lægehuset og Akutmodtagelsen på Sygehuset ( hvis vi må). 
Jette:                        Biblioteket og Borgerservice. 
 

 
Pkt.3. 
Orientering fra 
Kontaktpersoner. 

 
Kontaktperson listen er blevet revideret. 
Uffe bliver kontaktperson for Snedkerværkstedet. 
 
Dersom nogen ønsker en liste tilsendt, så kontakt mig. 
 
 



Pkt. 4. 
Nye forslag. 

 
Ingen indkomne. 
 
 
 

 
Pkt. 5. 
Eventuelt. 

 
Der er fortsat plads til at etablere nye hold, hvis der er interesse for dette. 
 
Vi ”luftede” mange nye tiltag, bl. a. hvordan vi synliggør Aktivitetscentret 
noget mere. 
Hvis nogen har nogle gode forslag, udover hvad der tidligere er nævn, så 
kom endelig til bestyrelsen med dem. 
 
 
 

 
 
Næste møde. 
 
 

 
 
Næste møde er 5. marts kl. 9.00 på Lunden. 
 
Næste Holdledermøde er d. 24. april, kl. 15.30, i IT. Lokalet på Lunden. 
(Skriv det endelig i kalenderen.) 
 

  

  

  

  
 

 


