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Bestyrelsesm6de den 13. december 2Ot8
Tilstede: Sonja Christensen, BOrge Christensen, Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen, J4rgen Honore'
Andersen, Karen Else Petersen, Birgitte J6rgensen, lb Kjeldsen, Kenneth Flammild, Kirsten Ladefoged

Afbud: Karin Daugaard, Lene Knudsen, Lars Christensen, Aase S6rensen

Dagsorden:

L Valg af dirigent og referent
2. Underskrift af referat fra sidste mode i november 2018
3. Status for aktiviteterne
4. Budget
5. Status fra kasseren
6. Generalforsamling den 20. februar 2019
7. Opfolgning pd tidligere sager
8. Evaluering
9. Eventuelt

Forslag til tidspunkt for naste m@de: Torsdag den 10. januar 2019, kl. L0 i @sterbrogade 18

Referat:

Pkt. 7 - Valg af dirigent og referent

I Lenes fraver blev Kirsten valgt til dirigent og referent.

Pkt. 2 - Referat fra sidste mAde

Referatet blev underskrevet.

Pkt. 3 - Stotus for aktiviteterne

Familienetverket v/Birgitte :

9 familier, samt 8 frivillige deltager i aktiviteten. En frivillig er stoppet pga. personlige 6rsager.

De planlagte aktiviteter er blevet gennemf6rt med god tilslutning fra familierne.

Flere af vores fellesarrangementer er blevet lagt udenfor vores lokaler. Det har veret et Onske fra
familierne, da pladsen i vores lokaler kan f@les trang for de efterhdnden store b6rn.

Vi har haft et godt samarbejde med Kai Hansen, der har lert os at spille Petanque samt lobe
orienteringslOb. Aktiviteterne har foreg6et henholdsvis ved Astrup-hallen samt i plantagen.

Samarbejdet med kommunen er blevet udvidet via m@der i kommunens Familieteam. Siledes er den
sidst ankomne familie til familienetvarket da ogsd blevet henvist herigennem.

Familieven v/Birgitte:

Oprettes i samarbejde med kommunen.
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P6 mOde i familierSdet den 27-tt-18 blev der fra kommunens side udvist stor interesse.

En af familierne i Familienetverket skaltilbydes hjelp, men ellers er aftalen, at kommunen udpeger
de mindst belastede familier, som kunne vere interesserede i at modtage hjelp fra en familieven.

ForelObig er der kun en frivillig til at varetage opgaven.

Julehjalp v/Birgitte:

150 modtagere af hjelpen.

Tilsendt 1-49 gavekort fra landskontoret. Heraf 128 doneret, de resterende 22 betalt af RK Grenaa.

Afuiste personer/familier bosiddende udenfor vores omrdde samt enlige uden b6rn.

Ny "type" ans@gere i 6r. Tre familier med for hoj bruttoindkomst til at modtage hjelp. Efter tlf.
samtale ses et ridighedsbelOb pd ca.3000 kr. Geld, sygdom med deraf f6lgende forlOb uden eller
med lav indtegt har veret 6rsagen. Familierne fik tildelt hjelp.

Grenaa ldretsforening har sponsoreret julehjelpen, og der indrykkes annonce i GrenaaBladet

F@rstehjel p v/Kenneth :

Der har veret udbudt mere end 50 kurser, og 19 er blevet afholdt i Grenaa eller Auning.

Det er lykkedes for Kenneth at szelge en del kurser til Norddjurs Kommune hen over for6ret 2019.

Kenneth har veret i forbindelse med Rahna, som pitenker at oprette kurser i Syddjurs Kommune.

Vdgetjenesten v/Ki rsten :

Anne Dorte Lenkerstorff er ny viger, s6 nu er de 4. Der har ikke veret ret mange tilkald i 2018.

La ndsindsamlingen:

Lene har varet "arbejdsramt" den seneste tid. Nir der bliver tid, indkaldes der til et
evalueringsm0de vedr0rende indsa m lingen i oktober.

Netverk p6 hjulv/lb:

Rickshawen st6r nu ved Fuglsangg6rden, Det er ogsd der, den bliver brugt mest.

Cyklen har f6et det store eftersyn, men ellers er det en stille periode for aktiviteten.

NOrkler v/Sonja:
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Der har lige veret Arsafslutning hos n@rklerne. 20 deltog af de 30, der er med i aktiviteten. Norklerne
har syet t@j-net til brug for uddelingen af julehjelp, men det er et stort arbejde. Der er ogsi strikket
julenisser til at legge ved julehjelpen.

Sonja har sendt 40 stykker t4ji2tafnet med til Kenya, hvorvi har st6ttet et projekt.

Butikken v/Kirsten:

Salget i butikken gdr fortsat rigtig godt.

Det nye kassesystem er ved at vere kort ind, og der er stor tilfredshed med det. Det har
ogs6 betydet, at vi nu kan modtage betaling med ShopiCity gavekort (fra
Ha ndelsstandsforen ingen ),

Vi har haft en pen tilgang af nye frivillige her i efter6ret. Det er vi rigtig godt tilfredse med.
De nye kommer via "mund-til-mund" metoden eller simpeltherr ved, at de kommer i

butikken og beder om at blive en del af personalet.

lstarten af det nye 6r pdtenkervi at endre lidt pi indretningen i@sterbrogade24.

BesOgstje neste n v/Ki rste n :

Der er sket f6 endringer: Bes@gsmodtagere er afg6et ved d6den, og nye er kommet til.

Vores samarbejdspartner hos kommunen mi ikke lengere beskeftige sig med at finde
besogsvenner til borgere, sd henvendelser kommer mest fra familiemedlemmer til eldre i

byen.

I ntegration v/Kirsten :

Vi har fortsat konsulent Anne Lejbach J@rgensen til at lede aktiviteten, og der er ved at ske
en hel del.

I samarbejde med kommunen har vi nu 7 aftaler, hvor flygtninge fir en frivillig ven.

Gruppen af frivillige i aktiviteten samles jevnligt og udveksler erfaringer og dr6fter
forskellige temaer.

Vi arbejder pi at f6 en aktivitetsleder fra egne rekker i starten af det nye 6r.

Der er p.t. tilknyttet 10 frivillige til aktiviteten, og de var inviteret til afslutning pi Sret den
12. december.

Pkt. 4 - Budget

ORS
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Sonja har arbejdet med et ret detaljeret budget for 2019. Det udviser et mindre minus, men
der var enighed om at godkende det.

Pkt, 5 - Status fro kasseren

Status en mSned f6r drsafslutning ser god ud. Der er som altid en del store udgifter her sidst
p6 6ret, men indtegterne folger med.

Sonja har f6et en del mere bogforingsarbejde, da bdde MobilePay og ShopiCity gavekort
afregnes dagligt med bide gebyr og indtegt.

Pkt. 6 - Generallorsamling den 20. februar 2079

Konsulent Karin Daugaard har sagt ja til at vere dirigent.

Der arbejdes pi at fi en person med kendskab til Kenya projektet til at holde et indleg pe
ca.20 minutter f@r selve generalforsamlingen. Vi har ydet i alt 65.000 kr. til dette projekt.

F@lgende er p6 valgtil bestyrelsen: Kirsten,Barge, Rasmus og Else. Karen Else vil godt stille
op som suppleant.

Kirsten beskriver afdelingens virksomhed og visioner og rundsender til den Ovrige bestyrelse
for at f6 kommentarer/rettelser.

Der skal annonce i GrenaaBladet, da det er n@dvendigt med tilrnelding til det lette
traktement, som afdelingen byder p6.

Pkt.7 - Opfolgning

Markise ved butikken:

Vi har et tilbud, og afuenter endnu et tilbud, inden den endelige beslutning om overdekning ved den
rOde dobbeltd@r ved butikken treffes.

Rengoring i nr. 1-8:

Lokalerne bruges mere, end da vi lavede aftale om reng6ring. SA Kirsten har talt med firmaet.

Der er konstateret en forbedring, og der fOlges op

Deltagelse i Dialogforum for socialt udsatte:

R@de Kors Grenaa afdeling indstiller, at Birgitte J6rgensen overtager PerJ6rgensens plads i
Dialogforum for socialt udsatte.

Medlemskab af ShopiCity:



Grenaa

Afdelingen er nu medlem af ShopiCity.

Stotteprojekt:

Vi har stOttet et projekt i Kenya. Dette projekt slutter nu, s6 vi skal finde at andet projekt.

Det er de frivillige i butikken, der plejer at velge, hvilket projekt, vi skal st6tte. Vi har modtaget en
liste med 14 projekter, hvoraf 4 er udpeget til at trenge mest. Det en projekter i Pakistan, Liberia,
Malawi og Rwanda. Kirsten setter beskrivelse af de 4 projekter op i hutikken og beder de frivillige
stemme.

Pkt. 8 - Evdluering
Julefrokost:

Andeldrene var ikke gode, men ellers var der tilfredshed.

Forskellige andre steder, hvorvi kan vare, blev nevnt. Nesten alle kan have haft en mindre god
dag.

Og sd skal prisen ogs6 vurderes.

La ndsindsamling:

Som tidligere nevnt indkaldes der til evalueringsm6de, n6r Lene fir tid.

Pkt. 9 - Eventuelt
Neste mode: Torsdag den 1O. januar 201-9, kl. 10.00 i @sterbrogade L8.

Godkendt den /c '


