
BestyrelsesmOde R0de Kors Grenaa

den 9. februar 2OL7

Hele bestyrelsen og suppleanterne deltog.

1. Kirsten bod velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokolfra sidste m@de

Referatet og beslutningsprotokollen fra m@det den 1-2. januar 2017 blev underskrevet.

3. Visioner

Der blev taget udgangspunkt i sidste 6rs visioner.

Kirsten skriver kort om visionerne for afdelingens fremtidige virksomhed. Dette skrift sendes rundt til
m@dedeltagerne inden generalforsamlingen, si eventuelle endringer kommer p6 plads.

Et eksempel p6 styrkelse af afdelingens lokale image kunne vere at holde 6bent hus pi lageret, der nu er

si pent, at det kan vises frem.

En opgave, der skal arbejdes med, er at skabe forst6else for i butikken, at butikken er et team, der md

deles om pladsen. Specielt skal indgangspartiet udnyttes bedre ved at der hele tiden kommer nye ting
(temaer) derud.

Der skaltilbydes uddannelse til frivillige.

4. Nyt fra kasseren

Sonja har afsluttet regnskabet for 2015, og hun talte om de vasentligste poster. Regnskabet er godkendt.
Det skrives under den 1,3. februar og gennemgis p6 generalforsamlingen.

5. Ny leder for Landsindsamlingen

Sonja kan ikke lengere afse tid til at lede indsamlingen inkl. en krevende forberedelse. B6de Sonja, J0rgen,

B4rge og Rasmus vil stadig gerne hjelpe til. Men der skal en ny leder til. Det blev besluttet at lave et opslag
p6 facebook efter en leder.

6. Danmark spiser sammen

Vi har modtaget et opleg til at g6re noget for ensomme mennesker ved at arrangere spisning. Eksemplet
handlede om bes6gsvennerne og besogsmodtagerne. Kirsten vurderer, at dette ikke vil give ret meget i

vores afdeling ud fra erfaringer med invitationer i besogstjenesten.

Men Sonja viltage det op p5 m6de med norklerne, som sd kan invitere ensomme mennesker med ud at
spise. De kunne evt. spise p6 den nye Cafe' Grenaa. Sonja vil s@ge st0tte som anf0rt i oplegget.



7. Endringer til gavepolitik

vi har fiere gange tilf@jet anledninger til at give en gave eller blomst til frivillige. senest har vi en friviltig,
der bliver 95 5r i 5r, og det kan ogs6 blive aktuelt med en gave ved barsel.

Afdelingens politik for gaver til frivillige er derfor:

Alle, der fylder rundt eller halvrundt, f6r et gavekort fra MATAS - fra de fylder 60 ir.
Ved barsel fir man et gavekort fra @nskeb6rn

Ved alvorlig sygdom (indleggelse p6 sygehus og lign.) f6r man blomster

8. Bustur for frivillige

vi vil arrangere tilbud til alle afdelingens frivillige om at deltage i en bustur, hvor vi vil besoge en Rode Kors
afdeling, f6 noget at spise og ellers se os omkring.

Der vil blive arrangeret 2 busture' Den ene i starten af juni, og den anden i september. Hver frivillig m6
velge en tur. Kirsten skal lave aftale med 2 afdelinger, hvor Viborg og silkeborg er foresl6et. N6r der er
fastlagt afdelinger og datoer for besogene, vil vi bede et eller m6ske 2 busselskaber om at komme med
forslag til turene.

9. Orientering

Butikken havde mandag den 6. februar besog af ex-manden til en frivillig. Det var en voldsom oplevelse for
alle frivillige, der var til stede. Den frivillige var g6et hjem inden besoget, og hun har siden meddelt, at hun
holder pause de 2 naste m6neder.

Afdelingens Integrations aktivitet har deltaget i indledende moder mellem Norddjurs Kommune og andre
velSorende organisationer i omr6det. Der arbejdes p6 at lave noget for og med de indvandrere, der har
f6et ophold i Grenaa og omegn. og det skal sikres, at vi ikke alle laver de samme tilbud.

10. Eventuelt

Neste mode holdes torsdag den 9. mafts 2017, kl. 14 i @sterbrogade 1g.

Der er afbud fra Rasmus.
4/- I t4z/s - 4o/ t'



Beslutningsprotokol Rdde Kors Grenaa

den 9-02-20L7

Der soges en ny leder for afdelingens del af ROde Kors Landsindsamling.

Afdelingen slutter op om kampagnen "Danmark spiser sammen,,.

Afdelingens politik for gaver til frivillige er:

Alle, der fylder rundt eller halvrundt, f6r et gavekort fra MATAS - fra de fylder 60 6r

Ved barsel f6r man et gavekort fra @nskeb6rn

Ved alvorlig sygdom (indleggelse p6 sygehus og lign.) fir man blomster

Der arrangeres udflugter for afdelingens frivillige.


