
Aktivitetsudvalget, møde den 1. juli 2020 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referatet fra 20. feb. 2020 og de aktiviteter der skulle have 
været afholdt i foråret 2020 

2. Fora møde og aftenskolens funktion 
3. Evt. + ny mødedato 

Referat: 

Ad 1) 

 Workshop med Anne Marie Nielsen (HVM møder Japan). Skulle have været 

afholdt lørdag den 21. marts. Lisbeth kontakter Anne Marie for ny aftale, 

gerne den 3. oktober alternativt den 24. oktober. Sammen aftaler vedr. 

betaling, løn, tidspunkt og varighed som sidst.  Lisbeth giver Else og Bent 

besked.  

 Grænseløse sting: Lis kontakter Ingemann og Meta for dato i august til 

aftenarrangementet 

 Kirsten Raahauge, Vævestrik: Ulla kontakter Kirsten for aften i september, 

alternativt august eller oktober 

 Udearealer: Jonna har godt hånd om dette punkt i samarbejde med andre. 

 Ellen Bangsbo, Nælder fra Nepal: Arrangementet afholdes lørdag den 28. nov. 

fra 14-17 (eller 13-16). Lis er tovholder 

 Spindekursus: udsættes til foråret 2021. Enten ved Anne Marie eller Lisbeth 

 Inge-Lis Holst: Arrangementet afholdes den 31. okt. Lis er tovholder 

 Syng i det blå med Jens Grøn: Da tiderne og retningslinjerne er uvisse, 

udskydes arrangementet. Anne er tovholder 

 Personaleudflugt: de 3 forslag fra sidst fastholdes. Hvis det ikke er muligt at 

køre i bus, kan kørsel i bil være et alternativ. I så fald skal der ikke køres for 

langt. Trapholt vil derfor være en oplagt mulighed. Da vi ikke kender 

retningslinjerne og situationen til oktober, ser vi tiden an. 

 Efterårsferien: Ulla og Jonna planlægger i fællesskab. Der holdes møde ultimo 

august/primo september. Nogle af aktiviteterne flyttes muligvis til 

’fodergangen’ 

 

 



Ad 2) 

På mødet med Fora blev det anbefalet, at aftenskolen inddrages mere i HVM 

kursusaktiviteter. 

Efterfølgende er der afholdt møde vedr. aftenskolens funktion. Her er flg. besluttet: 

 Else og Bent deles om ledelsesansvaret; Jane er ansvarlig for regnskabet 

 Aktivitetsudvalget skal huske at give besked, når udvalgets aktiviteter 

afholdes i aftenskolens regi 

 Kursus: tilmelding obligatorisk – betaling bekræfter tilmelding 

 Foredrag:  

o foredragsholder får aftenskoleløn og tilmelding er obligatorisk 

o foredragsholder får ingen løn og der er ingen tilmelding. 

Transportudgifter kan dækkes 

o sidstnævnte er pt. ikke mulig pga. corana-situationen. I den kommende 

periode er der tilmelding til alle arrangementer/aktiviteter 

o Alle udefra skal som udgangspunkt tilbydes betaling 

o Medlemmer kan deltage gratis. Alle andre betaler kr. 60,- Kaffe er ikke 

inkluderet 

 Levende lørdage er ikke workshops med præsentationer. Man viser hvad man 

kan, og hvis man har lyst, kan besøgende få lov at prøve.  

Ad 3) 

Næste møde afholdes torsdag den 22. oktober kl. 15 
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