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Referat fra bestyrelsesmode den 9. november 201.7

Ad pkt. 1: Valg af m@deleder/referent.

Kirsten og Per

Ad pkt. 2: Underskrivelse af sidste referat.

Ingen kommentarer til dette.

Ad pkt. 3: Julehjelp - fastsettelse af tilskud.

Birgitte blev budt velkommen tilbage som leder af Familienetverket Helping Hands af formanden,
hvorefter hun kunne orientere om de tiltag der allerede var foretaget, og planlagt. Hun tager kontakt til
fodevareBanken for at fi og soger om hjelp til 110 personer,

Skema til anspgning om julehjelp er udarbejdet og klar til brug. De skal vere returneret senest den 2.
december.

Der er annoncering i GrenaaBladet samt i lokalradio.

Der tages kontakt til @nske BOrn samt Ekspert med henblik pd sponsorhjelp til b6rnegaver.

Til familie med 2 hjemmeboende born ydes en hjelp p6 800 kr. Er der flere b@rn, ydes et belOb p6 200 pr.
barn.

Der er indgiet et samarbejde med Cafe Grenaa s6ledes, at julehjelpen uddeles der, da dette samtidig vil
give sidanne familier en mulighed for, at blive bekendt med de muligheder Cafe Grenaa kan tilbyde.

Ad pkt. 4: Familienetvarket Helping Hands, status ved Birgitte.

Hun oplyste, at Hanne havde overdraget ledelsen til hende uden problemer, hvorefter der blev lagt en
fremtidig politik for hvorledes, hvorledes Familienetverk skulle drives og arbejdet med dette.

For at f6 alle detaljer pi plads, vil der blive afholdt et m6de den 4. december.

Der er fellesspisning tirsdag den 14. november, hvor der vil blive lavet et julearrangement.

Her er det tanken at der kan laves lidt julepynt og andet hygge med b6rnene, og voksne selvfplgelig.

Til dette form6l Onskedes et juletra.

Dette er allerede skaffet, idet Skeruad Maskinstation ved Hans Henrik Paarup har sponsoreret et s6dan, og
det er vi naturligvis meget taknemlige for. Det kan efterf6lgende benyttes i butikken.

Ad pkt. 5: Budget for 2018.



Sonja havde udarbejdet et udkast, som blev gennemgiet og kommenteret, og evt. @nsker om indkob skal
tilbagemeldes, s6ledes at endeligt budget kan vedtages pi neste bestyrelsesmode.

Ad pkt. 6: Nyt fra kassereren.

Positivt regnskab med et driftsresultat pA 341.000 efter R@de Kors hoved afd. Har fAeL34%

D.d. en omsatning pi 1.360.000 kr. i butikken

Ad pkt.7: Orientering,

Der havde veret gjort herverk pd den nye bil, hvilket betod udskiftning af forrude. Dette kostede ca. 5.000
kr. og da der er en storre selvrisiko pd forsikringen, mi afdeling selv betale for udskiftningen.

Kirsten havde deltaget pi formandskonference, hvor emnet var udmerket, idet man skulle arbejdet med,
hvorledes der skabes interesse for arbejde som frivillig, idet der fortsat mangler sidanne.

Julefrokosten den 17. november starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00.

Ad pkt.8: Evt.

Neste m@de fastsat tilden 14. december kl. 14.00

Besl utn ingsreferat.

Det er besluttet at Rode Kors afd. Grenaa yder en hjelp p6 200 kr. til gavechecks pr. barn. Reduceret med
det belOb der sponsoreres.

Der ydes en hjelp pd kr. 800 til familie med 2 hjemmeboende born samt yderligere 200 kr. pr barn, hvor
der er mere end 2.
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