
Referat fra bestyrelsesmdde den 14. Juni

Afbud fra Rasmus, lb, Aase, Kenneth, Else, Karen Else, sonja og Karin Daugaard.

Ad Pkt. 1: Valg af m6deleder og referent.

Henholdsvis Kirsten og Per.

Ad. Pkt. 2. Underskrift af sidste referat:

Efter fd rettelser fra Familienetverket skrev de tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer under.

Rettelser:

Vi var il Akodag "Koernes Forirsfest" ved Fussing@ aftarrgeret af Coop og Okologisk
Landbrugsforening.

Dernrest var vi med i Danmark spiser sammen, hvor der var 60 deltagere.

Ad. Pkt. 3. Nyt fra aktiviteterne.

F@rste hjelp. Kenneth havde oplyst, at Norddjurs kommune @nskede kurser i 1. hjalp til afholdelse i 2019
for ansatte.

Der er ligeledes eftersp6rgsel p6 borne 1, hjelps kurser, hvilket der er fokus p6 i Rode Kors Danmark.

Familienetverk har holdt afslutning, og har udarbejdet et program til opstart efter sommerferien. Dette
bestir af mange udeaktiviteter, samt megen inddragelse af familier for at de kan f6le inddragelse og
ejerskab. Der startes op i uge 34 den 21. august.

Der bliver afholdt m@de med kommunen den L8. juni, med henblik pd at fA samarbejde omkring udsatte
familier

En familie blev meget glade, da ROde Kors Grenaa hjalp med betaling tiltur i Djurs Sommerland. De havde
haft en fantastisk dag.

Der kobes maling til ophangs tavle i opholdsstue, samt man 6nsker indkOb af en grill.



Arne Hansen fra Glesborg afd. har videregivet en plads, s6ledes at yderligere en familie kan komme med pi
sommerlejr i Ry.

Butikken korer rigtig godt, men der mangler fortsat hender, isar her i sommerperioden, samt grundet
sygdom.

Bespgstjenesten har en stille periode, hvilket kan skyldes dodsfald blandt de besogs onskende.

Integration har indgdet 3 aftaler, og her er der 3 -4 nye som gerne vil hjelpe. Der er ansat ny konsulent,
hvilket forhdbentlig kan gavne samarbejde og effektivitet.

Den nye kontakt p6 kommunen har hjulpet pd koordineringen.

Landsindsamling har f6et ny lokal leder, og det er Lene Knudsen, som er uddannet inden for events og
marketing omridet. Vi glader os meget til samarbejdet, og Lene l6ftede allerede sloret for flere tiltag, som
kunne gavne interessen for, at tage fat i indsamlingsbossen, og derved bidrage til en god indsamling.

Bl.a. blev cykelklub og Fod slav nevnt som mulige aktivister.

Ad. Pkt. 5. Status fra kasserer.

Fortsat godt salg i butikken, og der er nu mulighed for, at indbetale ekstra pd bill6n, hvilket vil blive taget op
p6 neste bestyrelsesmOde.

Der mangler regning fra de sidste opsatte LED lysr6r. Turene for de frivillige vil ogsd v€re en udgift, som
kan tages af de likvide midler.

Ad. Pkt. 6. Frivillig fredag.

Det forventes at ROde Kors Grenaa deltager igen i 6r den 28. september.

Ad pkt. 7. Oprettelse af minimuseum.

Der er nogle eldre effekter som Onskes opstillet i montre eller vitrineskabe, sdledes at kunder og gaste kan
nyde synet af disse, bl.a. en bamse og en gammel rode kors eske.

Ad. Pkt.8. MOde rned Grenaa Bladet.



Opfordring til at tage fokus pd reklameindhold og ligeledes i annoncer, s6ledes at sadanne ikke blev fyldt
med e-mail adresser og firmalogo. Benytte mulighed for at fd omtale i form af artikler, nir der var tale om
hensyn til alle borgere.

Ad Pkt.9 Evt.

Tur den 9. august og 3. september, Husk at skrive Jer p6.

Neste mOde den 15. august kl. 10,00


