
Referat fra bestyrelsesmode den 13. september 2018

BestyrelsesmOdet

Ad. Pkt. 1: Valg af modeleder og referent.

Kirsten blev valgt.

Ad. Pkt. 2: Underskrift af sidste referat.

Referatet fra mpdet i august 2018 blev underskrevet uden kommentarer.

system, som har varet k@rende i 4 6r.

EBM tilbyder at udvikle et nyt system til Rgde Kors Grenaa.

Bestyrelsen besluttede at gA over til iAdvice's system. Der vil blive udarbejdet gn detaljeret plan for
overgangen til dette system.

Afbud fra: J0rgen Honore' Andersen, Borge Christensen, Else Jacobsen og Karir{ Daugaard

Inden bestyrelsesmodet blev et arbejdsmOde vedrOrende Landsindsamlingen gfholdt. Lene Knudsen deltog
og ledte dette mode. Lene tog notater fra modet.

Ad, Pkt.3: Nyt kassesystem.

Kirsten havde udsendt materiale omfattende et tilbud fra Papirgirden med underleverandor EBM og tilbud
fra firma iAdvice.

iAdvice tilbyder et system som er skreddersyet til R@de Kors butikker. Mere e4d 55 butikker bruger dette

Ad. Pkt. 4: Status fra kasseren.

Sonja gennemgik kort status. Salget i butikken gir ri
afdrager 50.000 kr. ekstra p6 billinet. Disse penge e

Ad. Pkt. 5: Nyt venskabsprojekt.

Sonja kunne fortalle, at vi netop har sendt de sidste 5.000 kr. tilvenskabsproj{ktet i Kenya -til m6dre og

born i Mombasas slum.

Det blev vedtaget at sende ekstra 50.000 kr. til dette projekt.



Ad Pkt.6: Orientering,

Afdelingen har varet pi tur til Hadsund, hvor vi si en fin Rode Kors butik og
Vi spiste pd Fargekroen og tog turen over Randers Fjord med fergen ved ud

Afdelingen deltager i Frivillig Fredag den 2g. september 2018.

vi arrangerer Danmark Spiser sammen i uge 45. Vi har sogt tilskud til dette
samarbejder med KFUM's Sociale Arbejde i Cafe, Grenaa.

Tirsdag den 11. september 20i.8 var der en fin artikel om Integration i Grenaa
Kamma Houth, deltog sammen med den famirie, hun er flygtningeven for. Vi
med kommunen,

Ad Pkt.7: Eventuelt.

Naste mode holdes torsdag den j.l. oktober kl. 14 i 0sterbrogade 1g.
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. En rigtig god tur.
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