
Referat fra mødet i centerrådet A - Huset den 20. april 2021. 

Deltagere: Orla, Ann K., Ole, Hans, Elsa, Poul og Esben 

Vennekredsen: Der er kun 2 nye, som evt. gerne vil være med i Vennekredsens bestyrelse sammen 

med Valerie, Hans undersøger hvem det er, og kontakter dem. 

Centerrådet ønsker gerne, at Vennekredsen står for Gudstjeneste sidste torsdag i hver måned, vil 

gerne være behjælpelig med afvikling. Kage til kaffen kan købes hos køkken Syddjurs. Derudover 

er den første torsdag i hver måned, hvor der køres ud i det blå, som Ole stadig gerne vil stå for. 

Vi håber på gudstjeneste torsdag den 27. maj og torsdag den 24. juni. 

 

Elsa har talt med Syddjurs Kommune, A – Huset bliver som det er nu først åbnet den 21. maj. Dog 

må vi gerne være under den overdækket terrasse.  

Så snart vi ved noget mere, kontakter Elsa tovholderne. Der bliver en del med overholdelse af 

forsamlingsforbudet og coronapas. 

 

Vi forventer at kan holde Valdemarsdag den 15. juni. Prisen i 2019 var kr. 60.00, så vi kan godt 

sætte den op til kr. 75.00. Jørgen har sat kartoflerne, Elsa kontakter Køkken Syddjurs om det stegte 

flæsk og persillesovs samt småkager til kaffen. Vedhæftet forslag til Valdemarsdag. 

 

Når vi kommer tættere på bliver der sat annonce op forskellige steder i Rønde, samt i 

Adresseavisen. 

 

Når A – Huset åbner vil følgende hold nok starte: Billard, Kortspil, kreativ, madhold fredag 

formiddag, samt træning (som vi i Centerrådet ikke er en del af). Når vi ved hvornår vi åbner 

kontakter Elsa alle tovholdere for at høre hvilke hold, der starter op inden ferien. 

De fleste aktiviteter starter nok først op til august. 

 

Elsa har skrevet i Adresseavisen, som gerne skal komme med i uge 17. se vedhæftet. 

 

Elsa kontakter Køkken Syddjurs om de kan bage kage, som vi kan lægge i fryseren til brug for 

aktiviteterne. Måske skal kaffeprisen sættes kr. 5.00 op. 

 

Elsa undersøger i kommunen om vi i aktivitetscentrene kan søge om nogle af de penge, som 

kommunen får til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og udsatte. 

 

Elsa undersøger hvem skal betale for kaffen, når det er kommunen, som har møder i A Huset. 

 

Husavisen vil komme igen fra august. 

 

 

Referent Elsa 


