Aktivitetshuset i Ry, Skanderborgvej 44, 8680 Ry
CVR/SE nr. 34 36 39 86
Referat af bestyrelsesmøde den 15. april 2013 i foreningen ”Aktivitetshuset i Ry”
Deltagere:

Karl-Erik Jørgensen, Lejf Sørensen, Vinni Bruhn,
Tine S. Pedersen og Kirsten Jeppesen (ref.)
Fraværende: Colourit'en, Jens Szabo og Raydon With
1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2013, bestyrelsesmøde
den 18. februar 2013 og generalforsamling den 18. februar 2013
Alle referater blev godkendt uden kommentarer.
2. Planlægning af åbent hus 25. maj kl. 13-16
Åbent hus er for de daglige brugere af Aktivitetshuset. De enkelte foreninger sender selv
invitation rundt til de medlemmer, der skal inviteres. Hver forening får 10 min. til at
præsentere deres forening – med 5 min. pause imellem hvert indlæg. Karl-Erik udarbejder
liste over tidspunkt/rækkefølge. Der serveres kaffe/te. Fotoklubben tager nogle billeder.
3. Hjemmesiden – har vi indlæg?
Vinni efterlyste indlæg. Der kommer billeder fra Lejf.
4. Bordet rundt
Der hænges udhængskasser op til info fra de forskellige foreninger – både en udvendig
udhængskasse foran huset og en indvendig kasse, der hænges op i gangen på 1. sal.
Bordet i datastuen ændres for at skabe plads til Fotoklubben og Flygtningegruppens klipning
af stoffer.
Udendørs arealet shines op lørdag den 4. maj kl. 9. Det forventes at vare 2-3 timer. Der
skal ryddes op udvendig, fjernes ukrudt og plantes lidt. Husk haveredskaber!
Der er kommet en printer/kopimaskine i datastuen, som alle må benytte til at tage enkelte
kopier.
5. Eventuelt, herunder fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
Foreningen Ryst er ophørt. Der var accept af, at Aktivitetshuset overtager malerivæggen
rundt om hjørnet mod at overtage de resterende midler fra Ryst. Til gengæld er vi så
ansvarlig for at vedligeholde væggen.
Bookingkalender – Vinni undersøger, om vi kan lave en elektronisk bookingkalender på
vor hjemmeside.
Næste bestyrelsesmøder finder sted
mandag den 13. maj kl. 17.30 og
mandag den 10. juni kl. 17.30
Der var enighed om, at der holdes fast i datoerne for bestyrelsesmøder – også selv om der
måtte være nogle afbud. Afbud sendes til Jens Szabo

