Formandens beretning til generalforsamling på Aktivitetscenter Kærmindeparken
torsdag den 3. sept. 2020
Aktivitetscenterets medlemstal er lidt over 240 med de af kommunen visiterede.
Det er dejligt at se, at der hvert år kommer nye til, for de gamle som faldt. Det tager vi som
tegn på, at vi gør tingene godt nok og det er de rigtige tilbud, vi byder ind med til byens og
egnens borgere.
Om de forskellige aktiviteter og arrangementer.
Mange af de hobbyprægede aktiviteter har kørt, indtil det blev standset af Covid 19. Men alle
hold var næsten holdt, da vi lukkede ned – når man i ugens løb gik en runde og kiggede på
livet i huset, så mødte vi glade ansigter. Nogle kommer her for at hygge og få en snak, om
det der sker i samfundet og vores dejlig by Bording, men også for at udveksle gode ideer til
det, man går til på Aktivitetscenteret.
Bording ER en dejlig by at slå rødder i, som der står ved indgangen til byen.
Der er selvfølgelig nogle ting, der er passé - yt -, da interessen ikke er aktuel mere eller der
mangler tovholdere.
Vi startede et hold med Smarttræning i efteråret 2019 og igen et hold i januar / februar. Der
var omkring 12 – 15 damer, der var tilmeldt. Vi fik nogle dejlige grin og rystet hjernecellerne
lidt fri for rust. Det var 2 x 12 uger.
Der er nogle der spiller kort, det er whist - ikke lydløs - for de spiller om og med knapper.
Der er også mulighed for brætspil, hvis nogle har lyst til det. Ja man er velkommen til bare at
komme og há eller få et lille frirum og en snak over en kop medbragt kaffe med andre
borgere.
Vi havde en meget vellykket dag med Danmark spiser sammen,
hvor der deltog brugere fra daghjemmet og enlige borgere fra vores område. Vi hyggede os
med dejlig mad, kaffe og sveske- og æblekage + nogle forskellige spil rundt omkring ved
bordene.
Vi måtte aflyse Odenserevyen i Aalborg kongrescenter i år på gr. a. Covid 19.
Nu må vi lægge hovederne i blød og finde nye skønne oplevelser.
Vi havde en fin udflugt ”Over alle bjerge” den 22.08 2019
til Fængslet i Horsens, Kæmpe tarteletter på Alrø, videre til Den genfundne Bro ved
Vestbirk. Så skulle dagen sluttes af med stegt flæsk og persillesovs i Velling Koller, men uha
uha, de svigtede.
Men heldigvis kunne vi få noget dejlig mad på Pejsegården i Brædstrup
Vi har afholdt forskellige arrangementer:
Lis & Per Musikalsk foredrag
Julestue
Julefrokost
Frivilligfest – januar

Påskegalleri -16. april med dronningebesøg
Højskoleeftermiddage – med Kirsten Poulsgaard, der fortalte om sit liv med musikken
Net Café – hjælp til PC, Ipad og mobiltlf – lige uger kl.10 – 11.30
Kontortid
Men fra 12. marts blev alt aktivitet i Aktivitetscenteret lukket ned
og først åbnet op igen 17. august for Aktiviteterne i Billard, motion og bob. Krolf har været i
gang lidt tidligere, men stadig uden brug af havehuset.
Det er dejligt at se, der er kommet gang i nogle af aktiviteterne, men vi skal huske at
overholde sundhedsstyrelsens regler for afspritning, og afstand.
Sammensætningen i Brugerrådet er godt og fungerer godt, vi supplerer hinanden godt med
det, vi hver især er god til, kan og magter.
Vi er en flok dygtige altmuligmænd/quinder, blæksprutter og til at hygge, og holde gang i
hjulene.
Nogle fremtidstanker.
Et udvalg i Brugerrådet har arbejdet flittigt på at arrangere en sommerudflugt for både medog ikke medlemmer – en heldagstur – hvor vi skal have én på opleveren både kulturelt,
socialt og gastronomisk. En heldagstur 17. juni 2021 fra kl. 8.00 – til ca. 20.00.
Det kan ses i Den gule Folder.
Brugerrådet er meget åben for forslag til aktiviteter og arrangementer, som kan have
interesse for borgere i området. Forslag kan lægges i postkassen ved Brugerrummet. Alle
forslag vil blive behandlet, og det vil blive undersøgt, hvilke muligheder, der for at realisere
dem.
Tak.
Tak til alle der benytter sig af Aktivitetscenterets tilbud. Det er festligt og dejligt at høre den
summen, snakken, grin og latter, der er, når jeg komme rundt i huset.
Jeg hører også, så nu kommer kontrollen – idet jeg indimellem spørger om, der står 2020 på
medlemskortet.
Tak til tovholderne af de forskellige aktivitetshold. Det I bidrager med til Aktiviteterne er af
stor betydning for, at noget kan lykkes og give gode og sjove oplevelser til mange borgere.
Tak til alle mine medrødder i Brugerrådet for at I kan holde mig ud. Mine ideer er
sommetider lidt vilde, men I takler dem godt. Tak for et godt, initiativrigt og humørfyldt
samarbejde. Mange ideer ja også de skøre fyger frem og tilbage over bordet.
Tak til medarbejdere og ledelse på Kærmindeparken. Tak for et fantastisk godt samarbejde,
tak for venlighed og imødekommenhed. Det er godt at færdes rundt på Kærmindeparken og
møde venlighed og glade medarbejdere og beboere.
Hils rundt i huset og sig tak for et godt år Karen.

