
Referat af møde i Aktivitetsudvalget d. 6/1-2017.	  
 	  
Der var 7 deltagere og 2 afbud.	  
 	  
1 Halfdan	  Rasmussen	  arrangementet	  d	  22/1-‐17.	  
Vi aftalte, at der bages kager. Kaffe/the og kage bliver gratis.	  
Priser for andre varer: vin, øl og Irish Coffee koster 10 kr, sodavand 5 kr.	  
Solveig, Anne og Inger Marie vil gerne bage.	  
Bodil køber kaffe, puddersukker, piskefløde, mælk og servietter.	  
Solveig tager lys med. Bodil tager duge med.	  
Vi modes søndag d 22/1 kl 14 for at gøre klar.	  
 	  
2 Revy.	  
Aftalt, at revygruppen bliver en gruppe i Aktivitetsudvalget.	  
Der mangler medlemmer, så vi kan alle prove at sprede budskabet.	  
Bent har lavet en flot plakat, som sættes op på torvene. Den er allerede lagt på 
Facebook-gruppens side.	  
 	  
3 Fastelavn.	  
Aftalt at Bodil kontakter Ryan. Vi vil gerne hjælpe med fastelavn, hvis interessen er 
der (hos børnefamilierne.)	  
Hvis det bliver til noget, vil Bent gerne lave opslaget.	  
Det er fastelavn søndag d 26/2.	  
 	  
4 Nye	  ideer.	  
Inger Marie er storyteller, dvs. Læser historier for børn og ældre.	  
Hun kunne evt. godt lave et arrangement med det. Gerne sammen med Lisa, som 
også kan sådan nogert. Arne vil spørge Lisa.	  
Det kunne måske være ca i april.	  
Der kom flere forslag til sommerudflugten: Sofiero i Sverige, Saltholm, Vallø Slot.	  
Der var også forslag om at lave loppemarked.	  
Desuden var der ideer om minikursus i at gå på Internettet, og hjælp til at opsætte 
fjernsynet.	  
Der er flere, som er interesserede i at starte en læsekreds.	  
Følgende har vist interesse: Helen, Lisa, Inger Marie, Solveig og Gitte.	  
Jeg sender gruppens mailadresser til Jer, så kan I selv gå i gang med at etablere Jer.	  
 	  
Næste møde er aftalt til: fredag d. 10/2 kl 16 til 17 i det lille møderum ved 
vaskeriet.	  
Referent Bodil	  


