
Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 14-4-20L6

Folgende beslutninger blev truffet p5 bestyrelsesm6det:

Egenkontrol af kokkenet og madlavning i /sterbrogade r.8 er besluttet.

Svend Erik Christiansen og Kirsten Ladefoged deltager fremover i kommunekredsmoder.

Bestyrelsesmodet ijuli aflyses p6 grund af ferie.

Alvorligt syge frivillige skal fremover have blomster.

Afdelingen deltager p6 Torvet den 2. juli 2016.
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BestyrelsesmOde R0de Kors Grenaa

den 14-4-20LG

Hele bestyrelsen inkl. suppleanter var til stede.

Aktivitetsleder Victoria Zeitler deltog delvist i mOdet.

1. Valg af dirigent og referent

Kirsten Ladefoged blev dirigent og referent.

2. Underskrift af referat og protokol fra sidste mode

Referat og protokol fra april blev underskrevet. Efterfolgende er de sat ind i ringbind i kontoret i

nr.24.

3. Rotter i nr. 18

Rasmus Hald Laursen fortalte kort om stanken fra kloarken, der viste sig at skyldes, at rotter havde
gnavet sig op i kOkkenet.

Rottefengeren deltog i bekempelsen, og derved blev det afsl6ret, at afdelingens tidligere ledelse
ikke havde anmeldt kokkenet til fodevaremyndighederne. Dette er nu sket, og Rasmus har
kvitteringen for anmeldelsen. 

i

Vi skal lave egenkontrol. Den vil best6 af mSling af temperaturen i k6leskabet og temperaturen i

den fremstillede mad. Der kobes en lille bog til at notere temperaturerne, og der kobes
termometre til at mSle dem med.

4. Kommunekredsmode

Vores konsulent, Karin Daugaard Bucholtz, har taget initiativ til, at de 3 afdelinger i Norddjurs
kommune genoptager kommunekredsmoderne. Der er kommet nye formend i alle 3 afdelinger.
Karin D foreslir, at hver afdeling deltager med 2 personer. Fra Grenaa deltager Svend Erik
Christiansen og Kirsten Ladefoged. Neste mode holdes 1. juni ZOLOi Grenaa.

5. Nyt fra kasseren

Sonja Christensen fortalte, at det generelt ser godt ud. Der har veret salg over gennemsnittet, og
udgifterne har veret begransede. Bilen blev repareret for ca. 30,000 kr. Sonja har sendt de
nesten 195.000 kr. til landskontoret, og der er afbetalt pi l6net, sA der nu mangler IOO.OOO kr. p6
dette Ars afdrag. Disse forventes betalt med 50.000 kr. i hver af mdnederne, maj og juni- m6ske
hele belObet i maj, hvis der ikke kommer uventede udgifter.



6. Bestyrelsesmoder i sommerferien

M@det ijuli holdes ikke. Ellers vil de @vrige moder blive afholdt med de deltagere, der ikke er
"ferieramt".

7. Hjemmeside og brug af computer

Mikkel HOjbjerg har veret og gennemg6 den nye hjemmeside for Kirsten Ladefoged. Mikkel har
veret i mail-kontakt med Terry Hawkins og fSet overdraget domenet rk-grenaa. Nu venter vi bare
p6, at s@gning i Google efter R@de Kors Grenaa kommer til at pege p6 den nye side - nir der er
spurgt flere gange . http://grenaa.drk.dk.

Computeren kan bruges af afdelingens frivillige. Bl.a. kan butikkens ledere lave skilte, nAr de f6r tid
til en gennemgang af, hvordan det kan g@res.

8. Skal vi betenke syge frivillige med blomster eller andet

Det blev vedtaget at give blomster til frivillige, der indlegges p6 sygehus. Kirsten L pdtager sig at
kontakte aktivitetslederne, der skal give besked ved alvorlig sygdom.

9. Deltagelse pi Torvet den 2. juli ?:OLG

Det blev vedtaget, at afdelingen igen vil p6 Torvet den forste lOrdag ijuli. Sidste 5r blev det aflyst,
da butikken sagde fra p6 grund af konflikten. Tidligere har butikken, nprklerne og samaritterne
deltaget. Der skal laves en plan for dagen. Kirsten L prover, om hun kan finde tidligere planer. lb
Kjeldsen vil gerne deltage.

10. Eventuelt

Orientering:

Helping Hands fortsetter med at indbyde til spisning hver 14. dag - miske med op til
40 deltagere. Der var ikke frivillige nok til at m6des hver uge. Bl.a. de unge frivillige
mi sige fra pA grund af skolen.

LED lysror opsettes mandag den L8. april fra kl. 8. Kirsten L kommer og 6bner for
elektrikeren.

Afdelingen har fSet midler fra kommunens frivilligpulje: 3.000 kr. til Bes6gstjenesten,
6.000 kr. til Flygtningevennerne og 7.000 kr. til Helping Hands.

Afdelingens frivillige kan "fylde op" p6 forstehjelpskurser. Gi evt. selv ind pi den
nye hjemmeside og se de udbudte kurser - bl.a. Kenneth Flamilds kurser i Auning.

Svend Erik Christiansen donerer billeder til @sterbrogade 18.



Der har veret flere tilfelde af kunder, der fifler med prismerkerne og andre kunder,
der tager varer uden at betale. Vi vil prove at opsatte skilte med, at tyveri anmeldes.
Lars Christensen prOver, om han kan lave sddanne skilte. Mandag den 18. april er 4
damertil mode iGlesborg med kollegerfra andre butikker pi Djursland. Vi har bedt
om, at emnet droftes der.

Campingvognen er flyttet efter anmodning af Kirsten L. Den stir ikke sA godt det nye
sted, og nu unders@ges om samaritterne vil tage imod tilbud fra Lars Riise om at fi
den stilles ud pi Arhusvej, hvor vognmandsfirmaet Riise var f4r.

Neste m@de holdes t2. maj 20L6, kl. 14 i Osterbrogade L8.


