
Referat fra bestyrelsesmode

Den 8. februar 2018

Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Kirsten blev valgt som dirigent og Per som referent.

Ad pkt. 2: Underskrift af sidste referat.

Underskrivelse uden kommenta rer.

Ad pkt.3; Aktivitet Integration.

Kirsten orienterede om igangverende aktivitet om Integration.

Der er tale om tidligere flygtninge, som fortsat har behov for hjalp i hverdagen.

Anne Lejbach gpr et stort arbejde, men kan dog ikke klare det helt alene.

Der er derfor gjort et ekstra arbejde for at fd flere hjelpende hender, og det er sdledes lykkedes at ffir hele
5 personer aktive.

Der afuentes dog respons fra kommunen, som skal visitere familier til projektet.

Der blev i den forbindelse talt om at afholde en ekstra spis sammen aften, hvor det kan vurderes om nogle
af de deltagende familier kunne vare aktuelle emner.

Det blev oplyst, at der kan s6ges midler fra Spis sammen Danmark til form6let.

Ad pkt. 4; Status fra kasserer.

Sonja oplyste at regnskabet er ferdigt og godkendt ved revisor. Det er dog endnu ikke kommet retur. Tale
om rigtig god omsetning ijanuar mdned.

Der har veret afholdt 1. hjalps kurser som har bidraget til positivt. Der skal fortsat lyde en opfordring til
frivillige og bestyrelse om deltagelse, s6ledes at R@de Kors Grenaa er kledt godt p6, hvis situationen skulle
opst6.

Der skal lyde en kraftig opfordring til, at der foretages kontrol af kvitteringer ved anvendelse af mobil pay.

Ad. Pkt. 5; KOb af nyt komfur.

Der er brug for et nyt komfur i k@kkenet, da det nuverende ikke kan anvendes grundet defekt ovn.

Der foretages indkOb ogs6 af n@dvendigt kogegrej.



Ad pkt. 5; Praktikant i butikken.

Der er for tiden en praktikant tilknyttet butikken, men hjelpen er rykket ind i nips afdelingen, hvor hun
fungerer helt godt.

Ugen efter vinterferien kommer der yderligere en ung praktikant fra produktionsskolen, som skal vere der i
3 dage.

Kirsten har deltaget i et orienteringsmode omkring S 1g midler ved kommunen.

Kirsten har godkendt ansogning vedr. dekning af deltagelse p6 sommerlejr.

Rdde Kors Grenaa har fortsat til m6lsetning at st@tte lokale aktiviteter, inden for Rode Kors mdlgrupper.

Ad. Pkt.7; Evt.

Else Jakobsen onskede afholdelse af konkurrence, med henblik pi at satte konfirmationskjoler somgevinster,forderved atgoredetsynligt,atderfortidenerrigtigmangepeneaf slagsen.

En kunde har brugt rigtig ubehagelige ukvemsord i butikken, da han var af den opfattelse, at han var blevet
snydt.

Ingen skal finde sig i at blive overfuset af kunder, og der vil blive taget de n@dvendige skridt, sdfremt deropstir lignende situationer.

Neste mOde afholdes den 8. marts.


