
 

Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 8. oktober 2018 kl. 18.00 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Grethe D´Aniello (GD), Gitte Nordbjerg 
(GN), Karin Nielsen (KN), Birgit Jensen (BJ), Kirsten Pedersen (KP), Sysser Hansen (SH) og 
John Jeppesen (JJ) 

Afbud:  
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer  

KP 

2. Valg af referent 
GN  

3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 

4. Nyt fra formanden. 

SN byder Sysser Hansen og John Jeppesen velkommen i bestyrelsen. Herefter SH 

og JJ. Valgt i afd. 31 for henholdsvis 1 og 2 år.  

* Konstituering 
SN formand, JN kasserer, GN næstformand. 

* Opfølgning på bogklubben 

Formanden for bogklubben Eva Hansen indkaldes ved brev til møde med Aktivitetsudvalget. 

Der skal følges op på de punkter vi skriftligt henstillede til blev bragt i orden efter klagen i 

foråret. Og så savner vi stadig, at bogklubben skilter med sin eksistens og åbningstider. 

Skilte ved dørene.  

* Opfølgning på nr. 72  
Lokalerne i nr. 72 er stillet til rådighed for flere etniske kvindegrupper der ønsker et sted at 

mødes. Det var aftalen, at de forskellige grupper skulle bruge lokalerne på skift og efter en 

plan. Lokalerne skulle først tages i brug når der var afholdt en stiftende generalforsamling 

med en overordnet bestyrelse. Dette syntes ikke at være sket. Lokalet bruges allerede nu 

flittigt af flere forskellige grupper og også en del mænd er det bemærket. Nøglerne skulle 

først være overdraget når klubben var en realitet.  

SN og JJ tager det op på førstkommende bestyrelsesmøde for afd. 31.  

5. Ansøgninger, klager og henvendelser via hjemmesiden. 
Ingen klager eller henvendelser.  

Tidligere på året har Datastuen søgt om hjælp til en bærbar pc. Henning har brugt sin egen 

og taget den med frem og tilbage.  Vi bevilliger hjælp til den pc datastuen måtte ønske. 

Pcén afskrives over 2 år. En betingelse for bevillingen er, at datastuen over vinteren noterer 

hvor mange der får hjælp af forskellig slags via datastuen.  

Datastuen bør publicere hvad der kan gives hjælp til. Mange er usikre på hvad datastuen 

tilbyder. GersagerNyt vil indbyde Henning til at skrive en artikel i bladet.  



6. Økonomi. 
Regnskabet gennemgået og godkendt. 

Beboerbilen skal til service. JN indhenter tilbud.  

7. Frivilligt arbejde. 
GD omdeler oplæg vedr. frivilligt arbejde. Motivationen styrkes til at melde sig og deltage i 

det frivillige arbejde hvis vi har selvbestemmelse, føler os kompetente og oplever, at være 

en del af et socialt fællesskab.  

* Selvbestemmelse. 
Opgaverne fremadrettet defineres med en der har ansvaret. Den der har ansvaret, står selv 

for, at få hjælp hvis opgaver kræver mere end en person kan klare.  

Fremover kalder vi alle arrangementer for projekter. Og hver del af et projekt får en 

”ansvarshavende”. Der skal skrives evalueringer efter hvert arrangement/projekt. Mappen 

skal stå let tilgængeligt i depotet. Hvert projekt får et faneblad med underbilag, der altid 

kan evalueres og skiftes ud. På den måde kan vi sikre, at et arrangement altid kan afholdes 

uanset sygdom eller andet.  

*Kompetence  
Den kompetence der er i Aktivitetsudvalget skal udnyttes bedre. Dem der har kompetence 

skal være bedre til at dele den med andre. 

De udleverede oplæg læses igennem og emnet tages op igen på et senere tidspunkt.  

7. Kommende arrangementer. 
Bankospil den 4. november. Opslag klar og skal bare hænges op. Nyt design ønskes.  

SN kan ikke deltage den 4. november. JN, GN, KP, GD og Conni Stadager hjælper til.  

GD smører sandwich. SN handler ind.  

Burg tur den 28. november. Opslag laves og hænges op sammen med bankospillet. Der skal 

kunne købes billetter til Burg turen efter bankospillet den 4. november. Øvrige salgsdage 

bliver den 5. november kl. 18-19 ved KP og JN og den 6. november kl. 17-18 ved KP og SN. 

Julemarked tur den 24. november aflyses. Tilbud flere steder fra, bl. andet Svendstrup 

Gods. Men det bliver for dyrt. Opbakningen til en selvbetalt tur så tæt på jul frygtes ikke til 

stede.  

1.søndag i advent arrangement den 2. december bliver med eftermiddagshygge. Julesange, 

gløgg, æbleskiver og andet. Juledekorationsværkstedet er åbent til fri afbenyttelse. Kl. 14-

17. Kreaklubben holder som sidste år julestue med salg af div.  

8. Eventuelt. 

KP kontakter Henrik Mørke vedr. Lucia. SN bestiller julemand.  

GN overtager KP plads i Eventudvalget i Greve Nord.  

 

Næste møde er mandag den 12. november 2018 kl. 17.30. SH sørger for maden   

Gitte  

13. oktober 2018  


