HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA
DATA: 2015/10/21

BILERA ZENBAKIA: 9

ORDUA ETA LEKUA: Arratsaldeko 19:00etan
PARTEHARTZAILEAK: Maritere, Mari, Ekaitz, Rosi, Amaia, Aitor, Ainara, Amaia, Rut,
Maddi eta Joxe Luis.

EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA
1. Kultur Agenda errepasoa.
-

Tipi-Tapa egitasmoan jendea elkartzen dela, gutxien elkartu direnean 7
zirela eta azkenekoan 9.

-

Hip-Hip-Urri! bezala antolatu zen ibilaldia oso ondo irten zela.

-

Aralar-en pasatako gau magikoa ere oso ondo egon zela.

-

Ipui kontalaria ere ondo.

2. Jubilatuak
Gaurko bilera jubilatu elkarteari begira antolatua izanik, bertaratu diren
Mariterek eta Marik balorazioa bat egin dute puntuz puntu:
-Tipi tapa egitasmoan geroz eta jende gutxiago biltzen direla esan digute,
adieraziz egitasmoa herritar guztientzat zabalik dagoela eta ez
jubilatuentzat bakarrik. Baita ere ohartarazi gaituzte, ordu aldaketa dela
eta haserako ordua 17:00tatik 16:30etara aurreratzen dela. Hemendik
aurrera eguraldi txarra egingo balu, beste ekintza batzuk antolatzeko prest
daude elkartean: bingoa, karta jokoak, e.a.
Honen inguruan, ideia bezala azaltzen da eguraldi txarra denean, soinketa
egiteko posibilitatea, horretarako laguntzarik lortzerik izango litzatekeen
begiratuta.
-Tesoreria

asuntoan,

orain

arte

behintzat,

jasotzen

duten

diru

kopuruarekin ondo moldatzen direla adierazi dute.
- Gestoriak eskatutako dokumentuak prestatzea nahiko zaila egiten zaiela
eta laguntza eskertuko luketela.
-Elkarteko plater garbigailua aldatzeko eskaera egiten dute, oso programa
luzea bait du orain dagoenak.
-Ur berogailua erregulatu beharra ikusten dute.
-Aurrera begira Tipi-Tapa egitasmoarekin eta Bingoarekin jarraitzeko prest
daudela adierazten dute.
-Zailtasunen aurrean, bazkide aktibo berrien falta somatzen dute, nahiz
eta 100 bazkidetik gora izan elkarteak. Erronka bezala datorren urterako 5
bazkide berri bilatzea jartzen delarik. Ondo ikusten da Udaletik Jubilatu
gazteenei buruzko kanpaina bat egitea.
-Ikastaroak bilatu eta antolatzen jarraitu nahi dute.
-Hitzaldiak ere aurrikusten dituzte:
* Gabiñe Etxaniz-ek bat.
* Koro medikuak bat.
Ihazko urtean bezala, elkartean Herri Ekimeneko Saskia jarriko da.

20:25etan bilera amaitutzat eman dugu.

ETXEKO- LANAK

NOIZKO?

ZEINEK?

Aurrekontuei buruzko irizpideak Hausnartu eta erabaki.

Azarorako

Talde eragileek.

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera, Azaroaren 11an egingo dugu.

