
Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 14-1-?OLG

FOlgende beslutninger blev truffet pi bestyrelsesm@det:

Beslutninger vedr0rende generalforsamlingen: Udover beslutningerne fra sidste mOde om dato og
hvem der er p6 valg, s6 blev det besluttet at byde p6 et mindre traktement. Og det blev besluttet,
hvordan annonceringen skal vere.

Der skiftes til LED lysstofrOr i butikken.
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Bestyrelsesmode ROde Kors Grenaa

den 14-1-zOtG

Konsulent Karin Daugaard Bucholtz deltog.

Hele bestyrelsen deltog i mOdet.

Kirsten bpd velkommen og blev valgt til referent og dirigent.

1. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mode

,J Referatet og beslutningsprotokollen blev lest op og underskrevet.

2. Generalforsamling

Der var sendt en kladde til indkaldelse til generalforsamling rundt til deltagerne inden mgdet.

Karin Daugaard henviste til paragraf 10, stk. 6 i R@de Kors' vedtagter, som omtaler dagsordenen
for afdelingens generalforsamling. Kladden blev tilrettet, og det blev vedtaget, at Karin skal spprge
sin kollega, Vibeke Samuelsen, om hun vilvere dirigent og samtidig holde et indleg om
kampagnen "smid tajet" .

Det blev besluttet, at afdelingen er vert ved et beskedent traktement, hvorfor deltagere skal
melde sig inden m@det.

Der skal arbejdes med visionerne for fremtiden inden generalforsamlingen.

'J P6 neste m0de, torsdag den 11. februar 20!6, vil vi gd i detaljer med medlemslister, hvor det skal
fremgS, hvem der m6 stemme og blive stillet op ved generalforsamlingen.

Annoncering vedrorende generalforsamlingen sker pd flere m6der:

Annonce i GrenaaBladet den 2. februar 2016

Karin sender mail til de medlemmer, der har en mailadresse

Lisbeth Flugt setter det p6 facebook

Opslag i butikken

3. Forel0big status vedr0rende regnskabet og de kommende 3 mdneder

Sonja fortalte om de vesentligste poster pi regnskabet for 2OIS.



Afdelingens bidrag til det eksterne arbejde er godt 192.000 kr.

Afdrag pd l6net, der blev optaget i forbindelse med flytning til storbutik i @sterbrog ade 24 i 2O!3,
er ca. L30.000 kr.

Begge disse belOb skal betales imarts 2Ot6. Disse pengeforventesvi ikke at havetil den tid, da vi
har brugt penge i efterSret pA at betale det, den tidligere ledelse ikke have afdraget pd l5net.

Derforvilvi bede om at mitte betale de 130.000 kr. p6 l6net imajog juni2016.

Der har veret udvist stor tilbageholdenhed med hensyn til at bruge penge i det halvir, den
nuverende bestyrelse har ledet afdelingen. Ombygningerne har kun kostet f6 tusinde kroner til
materialer. Arbejdet er primert udfOrt af JOrgen.

4, Status pi hjemmesiden og facebook

Mikkel H6jbjerg har lavet det forste testskud pi den nye hjemmeside.

Facebook siden har veret i brug i nogen tid, og den bliver flittigt besOgt.

5. Ombygning - hvad mangler vi?

Der arbejdes pd at lave noget, der kan trakkes for ind til tojsorteringen, nAr den rode dobbeltdor
st6r 5ben. Det hjelper lidt, hvis den anden dor ind til tojsorteringen lukkes, mens den rode dor
st6r 6ben. SA er trekken mindre.

M6let er at fd LED lysstofr@r i hele butikken. Der tages forst 2 rekker og senere de sidste 3 rekker.

6. Eventuelt

Naste m6de holdes torsdag den 11. februar 20L6, kl. 14 i @sterbrogade 18.
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