
     

  Årsmøde 22. nov. 2018. – Referat. 

Deltagere:  14 deltagere. 

 

Pkt 1: Valg af ordstyrer: Hans Vindahl Pedersen blev valgt:  

Hans kunne erklære Årsmødet lovlig indvarslet, med annoncering og 

overholdt tidspunkter, i henhold til vedtægterne. 

Dagsorden gennemgået og godkendt. 

Pkt 2: Valg af stemmetællere:  

Tage Jensen og Jette Spangsby blev valgt. 

Pkt 3: Formandens beretning: 

  Formand Poul Larsen: 

ÅRSBERETNING 2018 fra Aktivitetsrådet. 
 

Ved sidste generalforsamling blev Hans-Jørgen Pommergaard valgt og Else Ipsen og Gunver Schou genvalgt 

foruden Tage Jensen som revisor. 

Desværre måtte Hans-Jørgen Pommergaard og Conni Johansen, stoppe pga. sygdom. 

Østre Skole 

Et Aktivitetshus, på Østre skole, har vi tidligere søgt kommunen om, men det har ikke rigtigt givet noget, så 

det har vi afsluttet. 

Men så viste det sig senere at der var andre der havde en mening om hvad Østre skole kunne bruges til.  

Sten Grønnegaard, centerleder AOF Bornholm skrev en artikel i avisen om et fælles aktivitetshus, så 

aktivitetsrådet skrev til ham, om at vi tidligere havde sendt brev til kommunen om, at vi kunne ønske 

SFO’en som aktivitetshus. 

Så nu ligger det der og vi afventer og ser hvad kommunen vil med skolen. 

 ( hørte i radioen at BRK vil sælge 3 store bygninger, slottet, østre skole og produktionsskolen i almindingen) 

(først den sidste).  



Sten Grønnegaard har mailet til aktivitetsrådet at han nu ikke har tid til at beskæftige sig med dette, pga. 

yderligere arbejde. 

Så vi må bare følge med i hvad kommunen vil og måske reagere derpå. 

 

Vi har søgt Knudsker, Rønne Byting om penge til en projektor. Vi har fået 8.000 kr. så den er købt og opsat. 

Vi prøvede igen at arrangere en udflugt til Tekniske samlinger i maj måned men der var heller ikke 

tilslutning nok denne gang. 

Vores Tyskhold er desværre stoppet og vi siger tak til Kirsten Sil for det store arbejde hun lagde i at 

undervise. 

Strikke dåbsklude er desværre stoppet fordi man ikke ved hvem den nye præst i Knudsker bliver. Tak til Else 

Ipsen som stod for dette arbejde.  

Syng dig glad har skiftet holdleder, vi siger tak til Ingrid Jørgensen for det store arbejde og siger velkommen 

til Kirsten Jensen. 

IT i fred og ro, fredag er ophørt, vi siger tak til Lis Jørgensen og Bent for det arbejde I lagde i fredagsholdet.  

Men Lis og Bent har valgt at komme mandag formiddag for at hjælpe med telefon og tablets og selvfølgelig 

også PC, så tak for at i fortsætter. 

Så lige nu er der 29 aktiviteter (hold). 

Der er startet et nyt stolemotion lørdag den 17. nov. Det vil køre hver lørdag 9.30 – 10.30 derefter kaffe. 

Frivillig fredag (sidste fredag i sep.) har vi tidligere valgt ikke at arrangere noget, i år valgte vi at der var 

åbent hus i dagene op til frivillig fredag og at deltage på messen i Aakirkeby.  

Vi var 3 der arrangerede knipling, maleri og IT og Gulla Christoffersen var også tilstede, der kom måske 30 

gæster ud over de andre der deltog i messen. 

Der er afholdt et hjertestarterkursus i okt. Der var 12 deltagere. I øvrigt et godt og lærerigt kursus. 

 

Vi har afholdt 2 holdledermøder, et i april og okt.   

Der er afholdt 6 aktivitetsrådsmøder. 

Der er startet et nyt hold op, stolemotion lørdag formiddag, hvor Dorte Lisbjerg sørger for at vi får rørt os.  

Tak fordi der kommer noget nyt. 

Center Sundhed, som vi jo hører under, arrangerede en fælles hygge for alle frivillige i de 3 aktivitetscentre 

på Bornholm, med mad og underholdning, som tak for at vi lægger et frivilligt arbejde i Aktivitetscentret. 

 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle holdlederne for det store arbejde i gør til stor glæde for dem der 

kommer. 



Så uden holdledere intet Aktivitetscenter. 

Og en stor tak til dem der deltager, det er dejligt at der stadig er ca. 350 her hver uge. 

På Aktivitetsrådets vegne vil jeg også sige tak til Janike Thiesen og Gulla Christoffersen, for deres opbakning 

og gode samarbejde i året der er gået. 

Poul Larsen 

Spørgsmål til beretningen: 

Er Pressen ikke interesseret nok i vores aktiviteter og hvordan kan vi gøre 

mere:  

Poul viste en artikel frem og fortalte, at vi oftest selv måtte henvende os, 

dersom vi ønskede noget i avisen. Der er ikke opsøgende journalistik i Rønne, 

som andre steder på øen. Men vi kunne måske sende formandens beretning 

ind, så den kom med i avisen. Måske kunne ting nævnes, så de kom i 

Rytterknægten, idet flere ikke holder avis mere. Det undersøger vi. 

Der blev spurgt, om vi samarbejder med andre Aktivitetscentre her på øen: 

Det gør vi og der er fællesmøder en gang årligt. De øvrige Aktivitetscentre er 

ikke så store som vores, idet der kun er enkelte aktiviteter der. 

Kan vi gøre mere, for at oplyse nye tilflytterpensionister, om Aktivitetscentret: 

Der blev foreslået, at forsøge kontakt til Tilflytterambassadøren Rune Holm og 

det vil vi prøve. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt 4: Regnskab ved kasserer. 

  Regnskabet gennemgået ved kasserer Gunver Schou. 

  Viser fin balance. 

  Regnskabets bilag godkendt af revisor. 

  Regnskabet blev godkendt. 

  Kasseren vil undersøge, om vi kan spare bankgebyr, ved at skifte bank. 

 

Pkt 5: Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag modtaget. 

 

Pkt 6: Valg af Aktivitetsrådet: 

  Poul Larsen modtog genvalg. 



  Jette Heiner-Larsen valgt som rådsmedlem i 2 år. 

  Uffe Kofoed valgt som rådsmedlem i 1 år. 

  Suppl: ingen valgt. 

  

Pkt 7: Valg af Revisorer: 

  Revisor: 2. år: Lis Larsen modtog genvalg. 

  Revisorsuppl: 1. år: ingen valgt. 

 

Pkt.7 Eventuelt: Der er kommet flere ønsker om at genoptage cafeaftenerne. 

 Evt. som noget gammelt, men under en anden form og der var flere 
forslag fremme. Måske et andet navn: ”Komsammen” aften (eller 
eftermiddag).  

 Alle er velkomne til at komme med forslag, input, nyt navn, nyt 
tidspunkt? 

 Måske en lille arbejdsgruppe? 

 

Tak til ordstyren for god ro og orden. 

Mødet hævet kl. 16.15. 

  Referent Else Ipsen. 

Ordstyrer / dirigent Hans Vindahl Pedersen 

 

Aktivitetsrådet konstituerede sig således: 

Formand:   Poul Larsen 

Næstformand:  Else Ipsen 

Kasserer:   Gunver Schou 

Sekretær:  Else Ipsen 

Rådsmedlem:  Uffe Kofoed 

Rådsmedlem:  Jette Heiner-Larsen 

 


