
Mode Rsde Kors Grenfl
D. 13-08-15.

Alle var fremmsdt.

Kirsten bsd velkorlmen.
Der er kommet 5 ansogninger til jobbet med IT.
Kirsten kontakte Mikkel Hojbjerg.
www.RK-Gren6.dk

Logo : ( afdelingens Greni navn i granvrek )
Laves ny hjemmeside.
Opdaterer eller Abne ny Facebook side.

Status.
Klader til butiksleder :

Kirsten talt med Grethe om indkob af kontorartikler til
Butikken.

Annonce. Klade sendes til Svend Erik til at srette i avisen.
De skal kontakte Kirsten.

Sammeritter. Michael aflrolde grill-party.
Sonja msdes med Karinlardag.
Anna , Karin , Flemming , og Michael.
Er de drekket af forsikringen ?

. Hvor mange er der tilbage.
'--.-kal afklares.!

F.orstehjrelp. Kun Michael er resten af Djursland med.
F.eks. Kenneth i Glesborg

Help Hands : Birgitte og Rasmus ?

Flygtningevenner :
Karin lave et opslag vedrsrende om der er nogen der er
Interesseret.

Norklerne :

Sonja vil godt stfr for det.
Har kontakt til Connie , som kender reglerne om hvilke garn



Der bruges.
Sonja vil samle nsrklerne og hore deres menig og ideer.

Landsindsamlingen :
Barge og Sonja stir for den.
Det er d. 4-10-15 indsamlingen foregir.

Uge 34 - 35 kommer der martrialerne.

Fredag d.25-09-15 mfrske samles i butikken !

Abent hus ?

- Pressemeddelelse ca. 14 dage fsr indsamlingen.

Vige tjenesten :

Der er 5 personer som ksrer videre som hidtil.

Besogstjenesten :

Korcr som den plejer.

Julehjrelp. ( aktiviteter. )
Birgitte vil gerne forsrette lige som sidste 6r.

D.26-09-15.
Mode i Viborg vedrorende : julehjrelp.
Ansogningsskema.

.- Landskontoret donerer store belsb.
Gavekort til Expert og Legekreden.
Fra butikkenca.16.000 - 17.000 ka.

Overdragelse.
Mest Sonja.
Regnskaber , Lejekontrakter og deslige.
Mangler specikafition.

Jens kommer inden irsregnskabet skal laves.

Overgangsregnskab.

Der er overskud.
Men mangler Sammerittennappen fra Karin. Regner med at



Fe d"; d. 14-08-15.
Der er 2 Beruin kort og 2 Silvan kort.
Mangler I Silvan kort.

Lflsebrikker. Djurs l6se.
F6et liste over hvem der har dem.
Fiet lukket dem Kirsten ikke kender.

God kotume at lregge referater fra den ekstra Generalforsamling
P6 vores hjemmeside.

Kirsten vil undersoge hvem der er frivillig.

Msdeform :
I made pr. mined.
Emne :

1. skal man v&re medlem for at v&re frivillig ?
Den enkelte afdeling beslutter det.
Skal diskuteres.

Senere et mode om hvad vi vil fremover.

Nmste msde torsdag d.17-08-15 kl. 14.00.
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