
Grenaa

Bestyrelsesmode den 11. oktober 2018

Tilstede: Kirsten,, Sonja, Rasmus, Jorgen, B6rge, Else, Lisa(fra Hovedkontoret), Birgitte, Lars

Afbud: Karen Else, Karin

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Underskrift af referat fra sidste m@de i september 2018
3. Familienetverket Helping Hands, Birgitte og konsulent Lisa Larke lversen
4. Julehjalp, Bilrgitte

5. J u lefrokost
5. Overdakning ved den rode dobbeltdOr i butikken, Rasmus

7. Status fra kasseren

8. Orientering - Resultat af Landsindsamlingen

9. Eventuelt

Forslag til tidspunkt for neste mode: Torsdag den 8. november 20L8, kl. 14 i Osterbrogade 18

Referat:

Pkt. 7 - Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Kirsten

Referent: Lene

Pkt. 2 - Referot fra sidste m6de

Referatet blev underskrevet af de medlemmer der havde veret til stede.

Pkt.3 - Familienetverket Helping Hands

Birgitte og Lisa Larke lversen orienterede:

Generelt har vi et godt samarbejde med kommunen pd flere omr6der, bla. Pi flygtningeomrddet
hvor vi har flygtriingevenner,

Rdde Korts har lavet et nyt tiltag, som Birgitte og Lisa gerne vil h6re bestyrelsen om, fOr de glr i

gang. Det er:

L. Familieven

2. Mentorordning

Afdelingen for tidlig indsats vil gerne h6re hvad Rdde Kors kan tilbyde. En Familieven er en frivillig
besogsven, der kommer i familiens hjem miske 1-2 gange om mineden a 2 timers varighed, Tage

dem i h6nden og fd dem guidet af sted. Besogsvennen kan brugs til:

o Sparring omkring almindeligheder i hjemmet, rAdgivning, vejledning, stotte bornene,

lektiehjelp m.m.
r Besogsven for born som en voksen man kan tale med, der lytter og evt. kommer med gode

rdd.

r Kan vere bisidder ved moder hos kommunen.
r Finde ud af hvilke fritidsinteresser der tilbydes i kommunen og Okonomien omkring dette.



+oF
. lT som foraldreintra m.m. - hjalpe med at finde ud af lT ogsd generelt.
o Jobonsker eller uddannelse.

Grensefladerne mellem hvad kommunen gor og hvad Rode Kors gOr, blev diskuteret,

Mentorordning er ment som en stotte til:

. Lektiehjalp
o For fora:ldrene, hjelpe med at tage kontakt med en arbejdsgiver eller p6begynde en

uddannelse.

Disse aktiviteter kommer ikke pi tvers af ROde Kors Grenaas aktiviteter. Lisa tager kontakt med
kommunen.

Pkt. 4 - lulehjalp

Birgitte orienterede.

Sidste 6r forvaltede vi rigtig mange penge. Vi samarbejder med kommunen, s5 det er de mest
trangende der {'ir.
En af kriterierne for at kunne opn6.iulehjelp er, ansogerne skal oplyse deres indtagt. Kommunen

kan ikke vere behjelpelig med lister og oplysninger mi ikke sammenk6res. Skal vi checke ans6ger,

skal ans0ger give tilladelse via en underskrift pd ansogningen. Men vi h6ber at de fleste er erlige og

siger til, hvis de fdr andetsteds fra. Bestyrelsen besluttede at gOre som vi plejer.

Opgaver:

o Julehjelpen pakkes i ROde Kors lokaler og gavekortene kommer i boksen indtil udleveringen.
o Rasmus og J@rgen henter fra fodevarebanken.
o Sonjas norklere har lavet net og nisser i 6r.

. | 6r vil der blive lavet gavekort til ShoplCity, si der kan handles, der hvor man har lyst.

. Familier pi mere end 4 medlemmer, suppleres med kr. 2OO,- pr. person. Samme princip som

sidste 6r.

o Kirsten og Birgitte kikker ansogningerne igennem.

Else vil gerne hjaelpe igen i 6r ellers var der enighed om at Birgitte siger til,

Der var en snak omkring hvor ans6gningsskemaerne kan hentes, idet der har veret nogle uheldige

episoder sidste iir i butikken. Da Caf6en havde varet en god oplevelse og vi fortsat gerne mii bruge

den, blev det besluttet at satte et skilt op i butikken der henviser til Caf6en.

Birgitte skal p6 kursus i familienetvarket og vil gerne lSne computeren med.

Der er problemer med nettet - RN Teknik kontaktes.

"Spise sammen dag" har vi s6gt tilskud til men fdet afslag. Familienetvarket fik lov til at gi pi den

Kinesiske restaurant og der m6 inviteres 1 person pr. familie. Vi kan selv bestemme hvornir det skal

vere.

Pkt. 5 - lulefrokost

Efter lidt snak omkring pris og tidspunkt, blev det besluttet at JOrgen finder nogle datoer i november.

Det plejer at vare en torsdag i ca. 3 timer, f.eks. 19.00 - 22.OO
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Pkt, 6 - Overdakning ved den r6de dobbeltdqr i butikken

Rasmus orienterede. Nir det regner, bliver varerne temmelig v6de inden de kommer ind. Kirsten
kontakter ejeren og foresp0rger om vi kan fi tilladelse til at opsatte en markise/halvtag. J6rgen og
Rasmus tilkendegav at de kan udfore arbejdet.

Pkt. 7 - Stotus fra kasseren

Vi har pt brugt flere penge end beregnet, men der skulle vare nok til resten af 3ret. Vi skal ikke
regne med at fd del i overskuddet, idet ROde Kors ogs6 skal spare.

Sonja har fiet en rnail fra hovedkontoret omkring udbygning af Okonomisystemet. Indtjeningen i alle
butikker er steget med 80% fra 20L0 til 2016.

lmplementering af det nye kassesystem er udsat lidt. Der er mange varegrupper,

FOrstehjalps kurser: Det er primart kommunen der har booket.

Pkt. 8 - Orientering - Resultat al Landsindsamlingen
Vihar indsamlet, kr.28.933,-, hvortil kom mobilepay med 3.310,-. 4-I ruter ud af 6L blev besat, hvoraf
de 23 var gymnasiet. Vi havde desverre et par afbud men ogsi et par tilmeldinger i sidste Ojeblik.
Kattegat spejderne deltog for f0rste gang og de er meget interesseret i et samarbejde neste 6r ogs6,

Mdske de ogsi l,ran bruges i anden forbindelse.
Vi havdefdet Fridatilat lave pandekager, som varen storsucces-spejdernevil gerne lave dem
neste ir, evt. under ledelse af Frida.

Fra hovedkontoret:

Lyder en stor tal< fra Anders for det store arbejde vi har lavet, Der blev i alt indsamlet ca. 15 mio af
20.000 indsamlere. Frafald undersoges narmere af hovedkontoret.

Gymnasiet var godt reprasenteret ogsi med udenlandske studerende og vi fik en ny kontaktperson.

Der var nogle indsamlere der havde problemer med at finde os. Bestyrelsen blev enige om at lave et

stort skilt til at hange op udenfor.

Pkt. 9 - Eventuelt

Naste mode: Torsdag den 8. november 201-8, kl, 10,00 i @sterbrogade 1-8.
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