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Kære medlemmer og hvem det måtte vedkomme! 

Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter har nu eksisteret i 3 år. 

Vi har arrangeret en del aktiviteter i løbet af de 
godt 1100 dage vi haft at gøre med: 

100 aftener med torsdagsklub 
100 dage med dagplejerne 
60 zumbatimer 
15 filmklub dage 
20 klubdage med ældreklubben 
3 Skt. Hans Aftener 
2 aftener med Jam Café 
2 børnetøjs loppemarkeder 
1 børne disco 
3 halloweenfester 
2 ølsmagninger 
1 Bardatræf 
1 fortællercafe 
1 foredrag om børn 
1 pilefletkursus 
2 home Partys 
3 legestue for mødregrupper 
samt lagt huse til ca. 110 forskellige møder, sammenkomster og generalforsamlinger! 

I 2010 havde vi 142 medlemmer 
I 2011 havde vi 103 medlemmer 
I 2012 havde vi 77 medlemmer 
 

Vi har haft gang i hjulene fra starten og vi er meget glade for den opbakning som vi har fået fra diverse 
foreninger, skolen, kommunen samt naturligvis medlemmer og hjælpere. 
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Desværre er hjulene begyndt at dreje langsommere og i 2013 ligger medlemstallet på 68 og realiteten er 
desværre at færre og færre benytter sig af NOAs aktiviteter og faciliteter.  

 
Mange af de arrangementer vi har lavet i løbet af de sidste 3 år  - har vi enten måtte aflyse eller bestyrelsen  
har siddet og hygget sig med vores børn! Ikke at det ikke har været hyggeligt, men det er ikke det vi har 
oprettet en forening for… 

Vores forventninger er ikke helt blevet indfriet og det virker desværre til at aktivitetstilbuddet, som vi har 
brugt meget energi på at arrangere - ikke er så efterspurgt som vi troede! De aktiviteter som er blevet 
gennemført med mest succes er; torsdagsklubben, halloween, Skt. Hans, ølsmagning og foredrag! 

Derfor har vi i NOAs bestyrelse besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at 
afvikle NOA, som forening pr. 31. december 2013. Invitationen med detaljer om dato m.m. følger efter 
sommerferien. 

Vi har taget denne beslutning, både pga. ovenstående, men også da vi mener at det ville være mere 
realistisk at Friskolen overtager udlejningen af lokaler til foreninger, dagplejere og andre arrangementer i 
stedet for at det skal gå igennem NOAs regnskab.  

Samtidig har vi et ønske om at bibeholde torsdagsklubben som en selvstændig klub – dog betinget af at der 
melder sig nogle flere forældre på banen til at indgå i vagtplanen. De vil kunne laves en slags forældreklub, 
som varetager denne aktivitet. Klubben vil stadig kunne arrangere andre aktiviteter – dog skal skolens 
lokaler så lejes på fx timebasis eller ved årlig kontingent – alt efter hvad skolen beslutter! 

Vi håber kører videre som ”vi plejer” året ud – dvs. torsdagsklub, dagplejere, mødefaciliteter m.m. indtil 
31.12.2013 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer og håber at vi stadig vil se jer efter ferien. 

 

Mange hilsner 

NOAs bestyrelse 

Frederikke, Connie, Lonnie, June, Dorte og Mette 
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