
{

Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 11-8-zOtG

Der blev ikke besluttet noget p6 modet.



Bestyrelsesmode ROde Kors Grenaa

den 11-8 -IOLG

Else Jacobsen, Rasmus Hald Laursen,Borge christensen ogJorgen Honore'Andersen havde meldt
afbud til modet.

Sonja Christensen, Svend Erik Christiansen, Kirsten Ladefoged, Lars Christensen og lb Kjeldsen
deltog.

Aktivitetslederne var inviteret for at give status. Aase Sorensen havde givet tilsagn om at deltage,
men hun kom ikke. Birgitte Jorgensen havde meldt afbud pi grund af arbejde. Victoria Zeitler
deltog ikke.

1. Kirsten b6d velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mode

Referatet og beslutningsprotokollen fra modet den 9. juni 2016 blev underskrevet.

3. Fodevarekontrol i nr. 18

Rasmus og Jorgen har meddelt, at den ekstra vask bliver sat i om ca. L4 dage.

4. Samaritternes fremtid

Aktivitetsleder for samaritterne, Flemming Nielsen, og hans kone, Karin Nielsen, har meddelt
formanden, at de efter svere overvejelser har besluttet at stoppe som frivillige samaritter. Karin
Nielsen er ramt af sver sygdom, hvor behandlingen fortsetter 3-4 mdneder endnu, og Flemming
Nielsen foler, at han ikke langere har helbred til at vere samaritter.

Tilbage i aktiviteten er Morten Jacobsen, Anna Bundgaard og Liberty Worm-Leonhard. Der
skonnes ikke at vere mulighed for at finde nye frivillige til aktiviteten. Der har veret holdt mode
med de 5 - undtagen Morten, der var p6 ferie. Liberty overvejer eventuelt at 96 ind i en anden
aktivitet i Grenaa afdeling.

Morten arrangerede, at Arhus afdeling af Rode Kors tog over ved Kattegat cup.

Arhus afdeling er spurgt, om de vil komme og se, om der er noget i vores depot, de kan bruge. N6r
det er afgjort, vil vi rydde depotet og evt. selge, hvis der er noget af verdi tilbage. Derefter er det
foreslSet, at depotet kan anvendes af butikken.

Annahartid|igereonsketatkobecampingvognen.Detovervejerhunnu'

Vi skal soge Trygfonden om en hjertestarter i september.



Overheadprojektoren forbliver i afdelingen.

5. Status fra kasseren

Sonja havde kort en status pr. 31. juli. Den viste ikke overraskende, at vi har haft et rigtig fint salg i

de forste 7 m6neder. Juli m6ned satte ny rekord med nesten 20.000 kr. mere end den hidtidig
bedste m6ned.

Sonja nevnte ogsS omsetningen i Forstehjelpskurser, hvor der har veret afholdt flere udenfor
Grenaa.

6. Brandsikring i nr. 24

Etablering af gitter for den smalle dOr i kOkkenet rejste sp@rgsm6let, om vi nu droppede en
flugtvej. Da vi ved for lidt om regler og krav til brandsikring, bad m@det svend Erik om at bruge
sine kontakter og invitere en brandmyndighed til at komme og gennemg6 bygningen.

Vi skal ogs6 have nogle pulverslukkere.

7. Plads til et 4. bur itojsorteringen

J@rgen har flyttet lidt veg, si der kan vere et 4. bur i forlengelse af de 3 andre. Horsens kan
kreve dette bur af hensyn til arbejdsmiljoet, men vi ville hellere vere pd forkant end at f6 det
p6lagt. Mengden af frasorteret t@j har varet stigende.

8. Status for aktiviteterne

Sonja orienterede om Norklerne, der planlegger en tur til Kliplev.

B@rge og Sonja tager til kick-off pi Landsindsamlingen inden s6 lenge. Der er bestilt materiale.

Der er desvarre ikke afholdt forstehjelpskurser i Grenaa, men 2 instruktorer har udbudt og
afholdt en del kurser i foriret, kunne Sonja meddele.

lb fortalte om aktiviteten med rickshaw-k@rsel. Vi har 2 frivillige, der ogs6 korer cyklen og derfor er
forsikret hos R@de Kors via det, at de er frivillige hos os.

Aktivitetslederne inviteres med p6 neste bestyrelsesm6de, som af den grund holdes fra kl. 16.

Eventuelt

f b foreslog, at der kobes en vandkoler, som anbringes i kOkkenet i nr.24. Kirsten prover at
undersoge mu lighederne.

Kirsten orienterede om deltagelse p6 R6dhuset i et opstartsmode vedrorende Frivillig Fredag. Der
er sendt en mail rundt til udvalgte personer, der sk@nnes at kunne bidrage.med noget den 30.



,.OLtb.r. Vi skal melde ind i denne m6ned, hvad vi kommer med. Det bliver mdske noget med
rickshaw-korsel og noget cafe' sammen med asylafdelingen og m6ske Ungdommens Rode Kors.

Der blev udtrykt stor glede og tilfredshed med den netop afholdt 3 6rs f6dselsdag p6
@sterbrogade.

Naste m6de holdes 8. september 2O!6, kl. 16 i @sterbrogade j.g.


