
Referat fra bestyrelsesm6de den 18. januar 2018

Ad pkt. 1:Valg af m@deleder og sekreter.

Kirsten blev m6deleder og sekreter, da Per var syg.

Ad pkt. 2: Underskrift af sidste referat.

Underskrivelse af referat fra december 2OL7 skete uden kommentarer.

Ad pkt. 3: Regnskab for 2Ot7 v/ Sonja

Regnskabet er ferdigt. Det afuenter at blive revideret og underskrevet.

Sonja kommenterede de vigtigste poster. Salget i butikken er steget med 5 % i forhold til 201G, hvilket er
meget tilfredsstillende. Der har ikke varet brugt ret meget pd vedligehold. Der er k6bt en nyere bil, hvortil
der er optaget l6n i den Nationale Fond. Der er et pent stort belob i overskydende driftsformue, som
sendes til landsforeningen.

Ad pkt.4: Generalforsamlingen den22. februar 2018

Dagsordenen blev vedtaget

Svend Erik 6nsker ikke genvalg.

Konsulent Vibeke Samuelsen fra R@de Kors kommer og holder et indleg om Julehjalp.

Der annonceres i GrenaaBladet og hos Radio Djursland.

IndkOb af smorrebrOd og drikkevarer blev aftalt.

Bestyrelsen moder kl. 18.

Ad pkt. 5: Tur for afdelingens frivillige

Der arrangeres igen ture for afdelingens frivillige. Som sidste 6r bliver der 2 ture - enfar sommerferien og
en hen iefterdret. Pd begge ture besOgervien R@de Kors Butik, og vispiser middagsmad et sted i

nerheden. De 2 ture skal ikke falde pi samme ugedag.

Kirsten aftaler besog hos 2 af folgende 4 butikker: Hadsund, Hobro, Arden og Randers. Derefter aftaler Else
k0rsel og reseruation af spisesteder.

Ad pkt. 6: Orientering

Der blev orienteret om fOlgende:



Der er k6bt en deponeringsboks til butikken, da Sparekassen Djursland har udfaset
d6gnboksen. Boksen leveres i uge 4 og monteres af J6rgen.

Det blev nodvendigt at kobe en ny opvaskemaskine til Osterbrogade 18. Den gamle, som var
doneret at en tidligere frivillig, gik i stykker og kunne ikke laves. Rasmus og Jorgen deltog i

installationen, hvor ogsS noget kabel skulle udskiftes (betalt af udlejer).

Der er bestilt LED lys til gange m.m. i @sterbrogad e 24. Og der er lavet sensor-styret lys i
gdrdhaven, og lyset ved den dobbelte rcde dtr er repareret.

Mette Bengaard har fdet andetjob i ROde Kors, sd vi skal have en ny genbrugskonsulent.

Omfanget af rengpring i @sterbrogade 18 er afklaret.

Ad pkt. 7: Eventuelt

Neste m6de holdes torsdag den 8. februar 2018, kl. L4 i @sterbrogade 14.

z#a-)


