
Referat af Aktivitetsudvalgsmøde fredag d. 15/9-2017.	  
 	  
Der var 4 deltagere, 5 havde meldt afbud.	  
 	  
Sommerudflugten til Sofiero var en succes, med 8 deltagere.	  
Vi talte om, at det måske kunne blive en tur til Lund næste år.	  
Nye arrangementer:	  
Der var fire forslag til musik/cafe-aftener.	  
Efter drøftelse blev vi enige om følgende:	  
Vi arrangerer en musikaften på en fredag med Heine Thorssons orkester, i oktober 
eller november.	  
Efterfølgende vil vi gerne arrangere en musikeftermiddag med Arthur Hecht på en 
søndag eftermiddag i november eller måske december eller januar.	  
Der har været stor interesse for et nyt arrangement med Rockmuseum. Derfor har vi 
aftalt, at det kunne blive næste arrangement. Måske en gang i foråret, f.eks. i marts. 
Ligesom sidst på en fredag aften.	  
Husk, at der søndag eftermiddag d 19/11 kl 15 til ca. 17 er ”Fortællehule” med Lisa 
og Inger Marie. Det bliver eventyr, mest for børn.	  
Alle arrangementerne, som sædvanligt i Fælleshuset.	  
 	  
Andre forslag til aktiviteter.	  
Der er forslag om, at oprette et hold med undervisning i Linedance på en hverdag om 
dagen i Fælleshuset.	  
Andre forslag: Undervisning i Yoga. En ugentlig ”gådag”, som kunne slutte med 
kaffe i mødelokalet. Fælles tur til motionslegepladsen. En strikkeklub.	  
Vi aftalte, at det vil være fint, hvis I mailer til Arne eller mig, Bodil, hvis I er 
interesseret i ovenstående mulige aktiviteter. Vi kunne så hjælpe med at formidle 
kontakt. Evt. vil vi sætte et opslag op om forslagene, og dermed give mulighed for at 
nå flere, som kunne være interesserede. Desuden kan vi nævne det på beboermødet.	  
Endelig var der en ide om at invitere til en Tyroleraften med en gruppe, der kalder sig 
Bierhunter. De skulle være ret festlige, og optrådte ved Herlev Festuge. Birgit 
Højmark vil spørge en Karen fra Herlev Festuge, hvad orkestret koster.	  
Birgit ville også tjekke vedr. Linedance hos Line for fun. Hvis det ikke lykkes vil 
Bodil prøve at spøge Herlev Linedance forening.	  
 	  
Det aftaltes desuden, at Arne tager kontakt til Heine for en aftale. Bodil beder Birgit 
Hardt Hansen om at formidle kontakten til Arthur Hecht.	  
Bodil kontakter Linda for at tjekke og evt. booke datoer forde næste to 
arrangementer. Dvs. En fredag aften helst i oktober, evt. november, samt en søndag 
eftermiddag i november, december eller januar.	  
 	  



Aftalt at forsøge, at gøre mødedatoerne rullende.	  
Næste møde bliver mandag d 23/10-2017 kl 16 til 17 i det lille mødelokale til 
højre for vaskeriet.	  
Referent	  
Bodil	  


