
Referat af møde i Aktivitetsudvalget den 12. august 2019 kl. 17.30 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Ysbæk- Nielsen (KYN), Birgit Jensen (BJ), 

Sysser Hansen (SH) og John Jeppesen (JJ), Grethe D´Aniello (GD). 

Afbud: Kirsten Pedersen (KP)  

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer. 

JJ 

2. Valg af referent. 

GN 

3. Godkendelse af sidste referat.  

Godkendt 

4. Nyt fra formanden, herunder ansøgninger og evt. klager. 

SN havde ingen bemærkninger, ej heller ansøgninger eller klager.  

Der drøftes kort omkring problemer med vagtskemaerne for beboerbilen. Der sendes gentagne og 

forskellige vagtskemaer ud med kort varsel til chaufførerne og det er der stor utilfredshed med. SN, JN og JJ 

aftaler møde efter Høstfesten om planlægningen fremadrettet.  

5. Økonomi. 

Der afventes endeligt regnskab efter Høstfesten. En del regninger til Høstfesten er endnu ikke betalt. Men 

budgettet holder indtil videre. 

Vi har fået flere plasticstole og klapstole. De fleste er foræringer og få er indkøbt. Alle er rengjorte af Poul og 

klar til Høstfesten.  

6. Kommende arrangementer.  

Høstfesten:  

Sidste indkøb blev aftalt. Birgit pynter op på bordene med blomster og lign. Der kan indkøbes efter behov. 

SN har fået udleveret frivilligbilletter og Jane har fået alle skilte, lamineret og klar. Så meget som muligt 

ryddes væk efter arrangementet. Øvrigt søndag kl. 9, hvor der startes med morgenkaffe.  

Mødetid for Aktivitetsudvalget/frivillige fredag ved 11-12 tiden. Gårdmændene starter opsætning fredag kl. 

8.00. SN sørger for morgenmad til kl. 9.  De frivillige møder ind kl. 10 lørdag. Aktivitetsudvalget kl. 8.00. 

JJ har lavet vagtplaner for alle boder lørdag. Hænges op lørdag så alle kan følge med. 

Evaluering af Høstfest onsdag den 21. august kl. 16.00 i Mælkebøtten. JJ orienterer de frivillige. Afbud SH. 

Fernisering af ny kunst:  

Afholdes ved og i Mælkebøtten den 30. august kl. 14.30. Waves har sponseret gavekort til indkøb af 

forplejning til arrangementet. Det er forventeligt, at der er deltagelse fra afdelingsbestyrelserne. SN og Gitte 

Husted handler. SN, GN, GD, KYN og SH gør klar. Vi mødes kl. 14.00. JN kommer så hurtig hun kan.  

Banko den 1. september kl. 13.00. 

Opslag er printet og ligger klar på kontoret i Mælkebøtten. Sættes op efter Høstfesten. Opslag til bankospil i 

oktober er også printet og ligger på kontoret. KYN smører franskbrød med ost og rullepølse. SN, KYN, GN og 

JN møder ind på dagen.  

Beboerdag 

Aflyses. Enighed om af det er en forkert årstid vi har valgt til dette arrangement.  

7. Eventuelt.  

JJ roser Turen ud i det blå, men påpeger at vi til næste år bør finde en mere munter destination end 

forsorgens ældre behandlingshjem, som nu er omdannet til museum. Vi skal alle komme med forslag til 

udflugtsmål som kunne tages med i overvejelserne til næste år. GD foreslår at vi nedsætter et udvalg der 

tilrettelægger vores ture ”ud af huset”. 

JJ har snakket med Henrik Mørke om planlægning af førstehjælpskursus til Aktivitetsudvalget.  

SH stiller ikke op til Aktivitetsudvalget til kommende beboermøde for afd. 31, af arbejdsmæssige årsager.  

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 3. september 2019 kl. 17.30. SN sørger for mad. Afbud fra GD. 

GN / 13. august 2019 


