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Nyhedsbrev

Brugerrådet har haft sit første møde efter veloverstået generalforsamling.

Konstitueringen gav følgende sammensætning af bestyrelsen.

Formand:      Bjarne Andreasen

Næstformand:   Niels Orla Pedersen

Kasserer:       Bothilde Völkers

Sekretær:             Sønich Andresen

Menigt medlem: Lillian Jensen

Suppleanter:        Stig Westhoff  
       Lida Christensen

Kirsebærhavens
Aktivitetscenter



Bestyrelsen har haft sit første møde, hvor vi snakkede om kurser til frivillige, samt andre brugere af
huset. Bestyrelsen vedtog at man ville oprette kurser efter behov. Bl.a. bestyrelses kursus. Er der 
medlemmer som ønsker andre former for kurser er man velkommen til at fremsætte ønske herom.

Rengøring af lokaler efter brug blev behandlet og der vedhæftes Husorden reglement. Bestyrelsen 
opfordrer tovholdere til at starte robotstøvsugerne, når sidste mand forlader lokalet.

Bestyrelsen behandlede spørgsmålet om ris og ros samt forslag til nye aktiviteter. Der vil blive 
hængt en postkasse op, hvor man kan lægge beskeder i, som handler om ovennævnte ting. Har 
man andre ting, som man gerne vil videre bringe til brugerråd og personale på AK er de naturligvis 
også velkommen til at bruge postkassen.

Brugerrådet ønsker at takke de mange frivillige, som hver dag hjælper til med at drive 
aktivitetscentret, derfor bliver der afholdt en fest for dem d. 29 maj 2015.

Brugerrådet ønsker, at få flere frivillige til at melde sig under fanerne i Aktivitetscentret. Disse 
frivillige tænkes bl.a. at indgå i et egentligt aktivitetsudvalg.

Lån af bussen. Medlemskab af Aktivitetscentret gir adgang til at låne bussen, selvom 
medlemmerne ikke har deres daglige gang på Aktivitetscentret. Betingelsen er dog at bussen 
bruges til kørsel i overensstemmelse med husets formål og regler for lån af bussen, samt at bussen 
udlånes ikke til privat kørsel.

OBS - Aktivitetscentret er lukket - den 1. maj ( Bededag ), 15 maj ( fredag efter Kr. 
Himmelfartsdag ) og 5.juni ( Grundlovsdag ).

 Arrangementer:

Tirsdag d. 14 april, 2015, kl 14:00

Syng med visevenner

Mandag d. 20 april, 2015, kl 00:00

Ture ud i det blå – tilmelding i receptionen
Mandag – Løjt land og Rundmølle, samt Kalvø

Tirsdag – Broager land og Dybbøl Mølle

Onsdag – Krolf-tur til Skarrev og Løjt land

Torsdag – Valdemarshus Aktivitetscenter i Padborg og indkøb i Tyskland

Fredag – Fisketur til Frueskov Lystfiskesø

Mandag d. 11 maj, 2015, kl 14:00

Foredrag om livet i Canada



Tirsdag d. 19 maj, 2015, kl 17

Grisefest 

Onsdag d. 27 maj, 2015, kl 09:00

Zeppelin Museet ved Tønder

Tirsdag d. 23 juni, 2015, kl 19:00

Sct. Hansaften på Kirsebærhaven

Med venlig hilsen
Brugerrådet
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