
Bestyrelsesmode ROde Kors Grenaa

den 10-3-2OLG

sonja christensen, Rasmus Hald Laursen og Else Jacobsen var fraverende.

Aktivitetslederne Birgitte JOrgensen, Aase SOrensen og Flemming Nielsen deltog i m6det,

1. Valg af dirigent og referent

Kirsten Ladefoged blev dirigent og referent.

2. Konstituering af bestyrelsen

De 3 genvalgte bestyrelsesmedlemmer fortsetter pi deres poster:

Svend Erik Christiansen er nestformand

Sonja Christensen er kasserer

J6rgen Honore' Andersen er medlem af bestyrelsen

Sd derfor er bemandingen i bestyrelsen inkl. suppleanter uforandret efter valget.

3. Beslutning om kOb af LED lys i butikken

Vi havde indhentet tilbud p6 udskiftning til LED r@r i 46 armatu rer (92 rOr) inkl. ombygning.

RN Sikrings tilbud lOd p6 28.900 kr. eks. moms.

E3light havde et tilbud, der ogs6 omfattede 20 spots og2t m. skinner til spots + de 46 armaturer
til 34.L90 kr. eks. moms.

Det blev besluttet at acceptere e3lights tilbud p6 ombygning af 46 armaturer inkl. 92 LED ror. Der
er spurgt ind til prisen pr. ror. I tilbuddet stir 150 kr., men under besoget fra e3light blev navnt, at
der er tilskud pi 20 kr. pr. ror.Vi Onsker at vente til efter p6ske med ombygningen, og det skal ske
p6 en sondag.

4. Evaluering af generalforsamlingen

svend Erik christiansen omtalte artiklen, der havde veret i GrenaaBladet.

Der var generelt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen. Foccacia bollerne var lidt
seje, si neste gang Onskes snitter.

5. Dampstryger til butikken



R@de Kors i Glesborg har kObt en dampstryger til 4.69L kr. Den letter strygningen vesentligt.

Det blev besluttet at der m6 kobes en s6dan efter april. Glesborg havde kobt den hos firma
Nordtex i Odense.

6. MobilePay og SWIPP

De 2 betalingsformer tages ikke i brug, f6r kassebetjeningen er blevet mere sikker, Der har veret
en del differencer i den seneste tid. Emnet er pA Informationsm@de med butikken senere p6
dagen.

7. Orientering om reparation af bilen og snak om evt. at udskyde k6b af en anden

Butikkens bil er blevet repareret i 2 omgange. Vi har endnu ikke f6et den sidste regning, men det
skonnes, at det samlet belOber sig til ca. 30.000 kr.

Derfor blev det besluttet, at bilen skal kore indtil videre. Derfor skal den til syn til sommer.

KOb af en anden med de anbefalinger vores konsulent har indhentet, kan komme til at koste op
mod 300.000 kr.

8. Status for aktiviteterne

Aktivitetslederne var inviteret til at komme og give en status for deres omr6de. Generelt er der
fremgang. Flere frivillige er kommet til, og alle aktiviteter er aktive. Butikken havde et rigtig godt
Fordrssalg, Helping Hands forventer at starte spisning hver uge fra april. Flygtningevennerne har
afviklet det forste mode med flygtningekvinder i Robstrup.

9. Hjertestarter

Flemming Nielsen kunne oplyse, at han har veret i kontakt med Tryg-fonden. De behandler
ansogninger 2 gange 6rligt - neste gang til september.

10. Eventuelt

Der opsettes en opslagstavle i kOkkenet i @sterbrogade 18.

Neste m6de holdes 14. april 2Ot6, kl. 14 i @sterbrogade j.8.

fr.^/--^, /-1.2_z/



Beslutningsprotokol Rdde Kors Grenaa

den 10-3-2OLG

F0lgende beslutninger blev truffet pi bestyrelsesm@det:

Konstituering af bestyrelse: Efter genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen og
suppleanter uforandret i forhold til fOr valget.

LED lys i butikken: e3lights tilbud p6 ombygning af 46 armaturer med 92 LED ror accepteres.

Butikken kan k6be en dampstryger efter april,

MobilePay og SWIPP: Tages f0rst i anvendelse, n6r kassebetjeningen er mere stabil.

Kob af anden bil er udsat indtil videre.
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