
Referat af bestyrelsesmOde

Den 17. maj 2018

Ad pkt. 1: Valg af modeleder og referent. Kirsten - Per

Ad pkt. 2: Underskrift af sidste referat: Ingen kommentarer til dette

Ad Pkt. 3:Status for aktiviteterne:

N@rklerne arbejder godt og med en dejlig positiv indstilling til opgaverne og gruppen. Kun en enkelt person

er stoppet men tilgengeld er der kommet 4 nye, s6ledes at der er L5 til 20fremm4dte til strikkem@derne.
Der sys ogsi net til uddeling af julehjelp og der er ca. 6o stk. klar allerede.

Landsindsamlingen skal have ny leder og en sddan er endnu ikke fundet, hvilket g6r det lokale arbejde lidt
svert at fd opstartet. Der er tilmeldt en person til kursus, idet man hdber at finde en l6sning,

FOrstehjelps kurser: Her havde Kenneth meldt afbud men havde meddelt at han var i tet dialog med ny

instrukt@r, og at der gerne skulle foretages nogle tiltag p6 omr6det, som der ikke havde veret tid til. Har

dog afuiklet kurser samt Baby Cafe for nye foreldre i Auning, hvilket sikkert er set pd TV.

lb kunne oplyse, at kOrselmed Rickshaw ligger pd lavt niveau, Hartalt med andre om at dergOres nogle

tiltag, med henblik pd oplysning om muligheder for alle borgere i kommunen, der ikke kan klare en cykeltur

alene. Mulig synliggorelse gennem samarbejde med Grenaa Bladet.

Familienetverket Helping Hands havde planlagt mOde den 8. juni, med henblik pi planlegning ag neste
6rs aktiviteter,

De bOrn som i sin tid var med i opstart, er nu blevet teenagere og stiller lidt andre forventninger til en

aften. Sidste gang var arrangementet flyttet ned til pavillonen, hvilket var ganske godt, og der er fortsat 10

familier med i gruppen. Nogle ny og andre gengangere.

Der tages godt imod de nye, og de inddrages hurtigt i opgaver og tages med ind i snakken.

Fordrsfest ved Fussing@ havde ca. 80 deltagere og var en rigtig god dag.

Fisketur til Fannerup var ogsi en succes og der blev fanget en del fisk. Desverre afbud fra 2 familier.



Birgitte havde deltaget pA kursus hvilket havde vere rigtig givtigt. Stillede i den forbindelse sp@rgsmdl ved,
om det var muligt at opstarte Q netverk for trengte familier.

Der k6res kursus for frivillige n6r dette er pi plads og der er kursister nok.

V6getjenesten har en rolig periode kunne Aase oplyse. Havde dog f6et en henvendelse, men m6tte
desverre takke nej.

Butikken k6rer meget tilfredsstillende kunne Kirsten orientere om. Budgettet holdes godt og vel.

Der har desverre varet en del sygdom blandt de frivillige. Sommerferien nermere sig, at det plejer at
betyde ekstra arbejde. Der har vere sogt frivillige til mObelafdelingen men uden held, hvilket dog ikke skal
holde os tilbage for at pr6ve igen snarest.

Butikken har veret til opstartsm@de vedrorende nyt netverk af stor-butikker i @stjylland. De andre
afdelinger, der deltog i m6det, havde nogle af de samme udfordringer som vi har.

Vi har fiet ny genbrugskonsulent, der hedder Lars J6rgensen. Den tidligere konsulent, Mette Bengaard har
nu andre funktioner i R@de Kors, bl.a, er det hende der starter netvark for stor-butikker.

Hele afdelingen bliver inviteret pd ture til ROde Kors butikker i Randers og Hadsund i august og september.

Vi har kontaktet udlejer da vognskurets tag (fra Fakta tiden) var dSrlig med risiko for nedfaldne tagsten pA

biler. Skuret er fjernet hvilket har givet lidt ekstra p-plads.

Besogstjenesten korer stille og roligt. Vi har fdet ny besogsven, som har f6et en besogsmodtager. Der er
dog en lille venteliste med borgere, der @nsker en besggsven.

Bes@gsvennerne og deres bes@gsmodtager blev inviteret til "Danmark spiser sammen" af Cafe Grenaa. Vi

havde en dejlig aften med god mad og underholdning.

Integration er sA smdt ved at komme igang med god hjelp fra vor konsulent. Vi har pi tiden aftaler hvor
frivillige er flygtningeven for henholdsvis en enlig kvinde fra Eritrea og en familie pA fem fra Syrien og en

lille familie mere fra Syrien med foreldre og en nyfOdt dreng.

Vi har yderligere 4 frivillige der afuenter at kommunen finder de flygtninge, der kan matches med vores

frivillige. Der er p.t, sygdom p5 omrddet hos kommunen. Kommunen havde et m5l med 30 aftaler, sd vi ser

hen til at der sker noget mere.

Ad pkt.4: Status fra kasserer.

En god indtagt i butikken og vi skal igen have varmepenge retur, som denne gang reguleres i de

afregninger.



Mobil pay er fortsat lidt sver at administrere, da der skal tastes det rigtige nummer. Ellers gir betalingen
ikke igennem.

Det skal underspges om det er muligt at fd indfOrt stregkoder.

Ad pkt. 5: Husorden for @sterbrogade 18.

Der blev fremlagt et forslag til husorden og err enig bestyrelse godkendte dette, hvorfor det vil blive
offentliggjort ved ophengning.

Ad pkt. 6: Reklame: Brug af Grenaa Bladet/Djurslands Posten Onsker og krav fra os.

Fokus pd emner nir der var enighed om dette. Noget for noget hvis samarbejdet skal forbedres.

Ad pkt. 7: St6tte til arrangement for sirbare familier bl.a. fodbold m.m.

Der st@ttes med kr. 30.00 pr. deltager dog maks. 5000,00 kr. Der @nskes brug af R@de Kors T-shirts

Ad pkt. 8. Ture til Randers og Hadsund.

Turen til Randers bliver den 9. august og 3. september til Hadsund. Turen tilrettelegges af Tommys rejser i

Grenaa og tilbud blev accepteret.

Ad pkt. 9. Orientering -
Danmark spiser sammen. Homea stod for maden til fellesspisning hos n6rklerne.

Cafe Grenaa afholdt ogsd fallesspisning og Kirsten deltog pA en hyggelig aften

Smid tOjet arrangementet gav ikke s6 store mengder t@j men ellers godt nok.

S6ger en leder til landsindsamling men det ser svert ud. Forslag om teams men heller ikke dette syntes at
lose problemet.

Personale-data regler opbevaring af personoplysninger skal overholdes og der er foretaget opstramning
bl.a. ved at benytte boks. Vi skal tage os i agt for fotografering i butikken.

Ad pkt. 10. Evt.

Neste mdde den uni k 10.00
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