
Beslutningsprotokol Rode Kors Grenaa

den 13 - 10 -2016

FOlgende beslutninger blev truffet p6 bestyrelsesm@det:

Ungdommens ROde Kors kan bruge lokalerne i@sterbrogade 18 en mandag hver m6ned samt 2.
torsdag i hver mined.

Kob af vandkoler til osterbrogade 24.

Salg af samaritternes campingvogn og telt.

Der bliver fellesspisning (julefrokost) for alle i afdelingen.



Bestyrelsesmode Rode Kors Grenaa

den 13-10-2015

J0rgen Honore'Andersen, Rasmus Hald Laursen, Sonja Christensen og Kirsten Ladefoged fra bestyrelsen
var modt. Det samme var suppleanterne lb Kjeldsen og Lars Christensen.

Der var afbud fra Svend Erik Christiansen, Borge Christensen og Else Jacobsen.

I mOdet deltog endvidere aktivitetsleder for Helping Hands og Julehjelp, Hanne Bang, samt formanden for
Ungdommens Rode Kors, Jimi Haumann.

1. Kirsten bod velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste m6de

Referatet og beslutningsprotokollen fra m@det den 8. september 2016 blev underskrevet.

3. Julehjelp

Hanne indledte med at give en skriftlig status for familienetverket Helping Hands.

Dernest blev julehjelpen droftet. Der blev talt om den praktiske gennemf@relse, og reglerne for at
modtage julehjelp. I den kommende uge er Hanne sammen med konsulenten p6 omr6det og andre med
stor viden, idet Hanne er hjelper pi en camp pd Sjelland. Ndr hun er hjemme igen, vil hun komme med
forslag til, hvad der skal st6 p6 et ansogningsskema, der kan printes ud fra hjemmesiden eller afhentes.i
butikken. Ansogninger skal afleveres i butikken.

Hanne vil kontakte det overskudslager, der findes i Arhus. Supermarkeder leverer varer til stedet, og vi
hdber at kunne blive noteret som nogen af dem, der kan hente varer. Rasmus og Jorgen vil hente varerne,
hvis vi kommer i betragtning. Varerne vil s6 blive uddelt sammen med julehjelpen.

Norklerne har 100 nisser klar til at legge ved julehjelpen.

4, Ungdommens R@de Kors

Jimi fortalte kort om Ungdommens Rode Kors og dem, de samarbejder med. Der har veret aktiviteter for
og med asylans0gerne. Men da asylcentrene pi Djursland oph6rer ved 6rsskiftet, mangler man et sted at
vere, da der stadig skal vere moder med madlavning og spisning.

Det blev aftalt, at Ungdommens R@de Kors kan bruge lokalerne i @sterbrogade 18 til dette formdl en
mandag i hver m6ned.

URK har i forvejen lokalerne til moder for de frivillige 2. torsdag i hver mined om aftenen.

Apropos k@kkenet i @sterbrogade 18: I sommer brugte vi et skab til en ekstra h6ndvask, og tidligere er et
skab brugt til at sette opvaskemaskine nr. 2 i. Derfor indsettes nu 3 skabe, som er doneret af Aase og
Hans S. Eriksen, der selv har f6et nyt kokken . Jargen monterer de 3 skabe.



5. Evaluering

Seson6kifteudsalg: Det varede l.L kalenderdage, og det var for meget.

Frivillig Fredag: Vi deltog sammen med Ungdommens Rode Kors. Asylansogerne skulle ogsd
have veret med, men damerne fra Afghanistan var flyttet.

Vi har et positivt indtryk af dagen. Det handler om at vere synlig, og det var vi.

Landsindsamlingen: Sonja fortalte om et meget tilfredsstillende resultat, som var pi nesten samme
belob som i 2015. P6 landsplan var resultatet godt 20 Yo under resultatet i 2015.

Mange af indsamlerne kom fra Grenaa Gymnasium. Da mere end 40 havde
meldt sig, fik de Hjem-ls bilen ud. Og da de ogs6 var mere end 50, der samlede
ind, deltog de i lodtrekningen om at fA et band til at komme og spille - dog
uden at vinde.

5. Nyt fra kasseren

Sonja kunne fortelle, at det stadig ser rigtigfint ud. Vi har en vesentlig bedre @konomi end sidste 6r p6
samme tidspunkt.

7. KOb af udstyr

Brandsikring: Der er bestilt 2 vandslukkere, en pulverslukke og et brandtappe til /sterbrogade L8 og24.l
nr.24 er der vandslanger, som er serviceret. Vi mangler at f6 service pd branddOrene i nr.24.

Vi har f6et doneret en hjertestarter, som vi skal have afprOvet. Hvis den ikke dur, skal vi have k@bt en. Vi
kan soge ved Trygfonden 2 gange om 6ret.

Vi har besluttet at kObe vandkoler til Osterbrogade 24.

8. Salg af samaritter-udstyr

Vi har f6et kObstilbud pi b6de campingvogn og telt. Tilbuddene er accepteret af bestyrelsen.

9. Fallesspisning

Der var tilslutning til at indbyde til fallesspisning for alle afdelingens frivillige. Jprgen har opgaven med at.
booke os tiljulefrokost p6 Skakkes Holm.

10. Orientering

Tyveri: Butikken har haft bes@B af politibetjent Kent Soelberg, der orienterede om, hvordan vi bedst
forholder os til kunder, der fors@ger at stjele. Der er lavet et referat fra modet og lagt en brochure frem i

pauserummet.

Asyl: Udlandingestyrelsen har besluttet at lukke asylcentrene i Lyngby, Grenda (Robstrup) og Voldby ved
udgangen af 6ret.



Vores aktivitet, Integration, har lavet en del for asylans@gerne i Robstrup. Aktivitetsleder Victoria Zeitler
holder pause indtil nytir, da hun har f6et arbejde. Det forventes, at aktiviteten efter nytdr vil gore noget
for demider har f6et asyl.

11. Eventuelt

Neste m@de holdes torsdag den 10. november kl. 14 i @sterbrogade 18.

Konsulent Karin Daugaard er gSet pi barsel det naste 6rs tid. Hendes afl@ser er Elin Christiansen, som vi
kan glede os til at m6de den 10. november.


