
Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 11-2 -20tG

F0lgende beslutninger blev truffet pi bestyrelsesmOdet:

Fremtiden for afdelingen - vores vision til generalforsamlingen: Der var enighed om fortsat at
stotte lokalt, at arbejde for at frivillige oplever det positivt at vere i afdelingen og at styrke
afdelingens image.

Helping Hands f6r godt 20.000 kr. til familiecamp og sommerlejr. pengene tages af belObet til
bespisning, hvor bestyrelsen havde accepteret et for stort belob.

MobilePay og SWIPP tages i anvendelse, hvis de frivillige i butikken ikke er imod det. Kirsten
undersOger.

Det blev besluttet at k@be en ny opvaskemaskine til @sterbroga de 24. Det bliver en Blomberg, der
koster 3.000 kr. leveret og tilsluttet.

LED lys i butikken er tidligere besluttet. Det blev nu besluttet, at det skal unders6ges, hvad det
koster at dele udskiftningen over 2 gange, og vi vil ogs6 gerne vide, hvor lang tid, der g1r, for
investeringen har tjent sig hjem. Dette undersoges til neste mode.

Udskiftning af afdelingens bil undersoges til neste mode af Hans og lb.
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Bestyrelsesmdde ROde Kors Grenaa

den 11-2 -2OtG

Hele bestyrelsen deltog i mOdet.

Lars Christensen var fraverende.

Aktivitetsleder Victoria Zeitler deltog i mOdet.

1. Kirsten bod velkommen og blev valgt til referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mOde

Referatet og beslutningsprotokollen bliver underskrevet p6 modet den 25. februar 2016 (lige
inden generalforsamlingen), da referenten ikke havde medbragt en papirkopi.

3. Forberedelse til generalforsamling

svend Erik viste annoncen, der var i GrenaaBladet den 2. februar 201,6.

Tilsendte medlemslister viser ikke serlige endringer at antallet af medlemmer.

Sonja udleverede regnskabet, der p.t. ikke er ferdig revideret, De vasentligste tal blev
kommenteret af Sonja.

Diskussion af fremtiden for afdelingen - vores vision

Der var enighed om at videref@re den linje, der har stottet lokale aktiviteter, Det
drejer sig om flere bespisninger/sammenkomster hos Helping Hands og
arrangementer for flygtninge i samspil med asylcentrene i Grenaas narhed.

Der skal vare fokus p6, at de frivillige oplever at deltage i noget positivt.

Styrkelse af afdelingens image lokalt.

4. Helping Hands - tilskud til familiecamp og sommerlejre

Birgitte havde ansOeit om ca. 20.000 kr. til l familiecamp og sommerlejr for 2 familier med i alt 6
bOrn. Udgiften blev accepteret, da der iforvejen var budgetteret med 27.OOO kr. for meget til
spisning. Si de 20.000 kr. tages derfra.



5. MobilePay og SWIPP

Der var fremsendt en beskrivelse af de 2 betalingsmider. Bestyrelsen gir ind for, at vi tager det i

brug, hvis de frivillige ved kassen accepterer det. Kirsten undersoger deres holdning. Else vil
donere sin gamle iPhone 45 til aflOsning for den mobil, der har nr.23483677 og befinder sig i
pauserummet.

6. Underskrift af referat og protokol for mpdet i november 2015

Der blev skrevet under igen, da det tidligere referat var bortkommet.

7. Eventuelt kOb af ny opvaskemaskine i@sterbrogade24

Opvaskemaskinen kan ikke varme vandet p6 det korteste program, som bruges meget af Nips, der
\J vasker alle donationer af, inden de kommer i butikken.

Leif havde skaffet tilbud fra Skousen, og bestyrelsen valgte en Blomberg til 3000 kr. leveret og
tilsluttet. Leif aftaler det videre forl4b med Skousen.

8. Orientering

Kirsten orienterede kort om:

Der er for6rssalg i uge 9, som starter den 29. februar 2016

Kampagnen "Smid t4jet", som korer fra L8. marts og ligner sidste 6rs kampagne.
Konsulent Mette Bengaard kommer pA informationsmode for butikken den 10. marts
om aftenen, og hun vilfortelle om kampagnen.

Personalefolderen er blevet opdateret. Der ligger eksemplarer i pauserummet.

Lokale Ungdoms Rad (LUR) er en del af Ungdommens Rode Kors. De fdr gratis lov at
l6ne lokalerne i @sterbrogade 18.

Norddjurs Frivillig Pulje. Sonja og Kirsten var til informationsmode pi ridhuset. Vi
forventer at s0ge paragraf 18 og 79 midlerne til aktiviteterne Helping Hands,
ju lehjelp, nOrkler, flygtningeven ner, og besOgstjenesten.

9. Eventuelt

En henvendelse fra kommunen om flytning af en borger afvises, da vi ikke m5, da det vil vere
konkurrenceforvridende. Vi mi kun k@re med ROde Kors varer.

Neste m6de holdes 10. marts 2016, kl. 14 i @sterbrogade 18. ,

Emner til neste mode:



KOb af en anden bil. lb og Hans undersoger mulighederne. Den nuverende bil skal til
syn til sommer.

LED lys. Besparelse skal undersOges- evt. via konsulent Karin Daugaard. Vi skal have
et tilbud - dels med skift af alle samtidig - dels en deling. Evt. lysdemper skal
unders6ges. Kirsten undersoger,

Flemming Nielsen bedes undersoge, om vi kan s@ge TRYG-fonden om en
hjertestarter. Kirsten tager kontakt til Flemming.
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