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Bestyrelsesmgde den 10. januar 2Ot9

Tilstede: Sonja Christensen, B@rge Christensen, Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen, Jergen Honore'
Andersen, Lars Christensen, Karen Else Petersen, Birgitte J6rgensen, lb Kjeldsen, Karin Daugaard og
Kirsten Ladefoged

Afbud: Lene Knudsen

Dagsorden:

L. Valg af dirigent og referent
2. Underskrift af referat fra sidste mOde i december 2018

3. Familieven

4. Status fra kasseren

5. Opfolgning p6 tidligere sager

6. Evaluering

7. Eventuelt
Forslag til tidspunkt for naste m@de

Referat:

Pkt. 7 - Valg of dirigent og referent

I Lenes fraver blev Kirsten valgt til dirigent og referent.

Pkt. 2 - Relerat lra sidste mAde

Referatet blev underskrevet.

Pkt. 3 - Fqmilieven

Dette er en ny aktivitet, hvor en frivillig tilknyttes en familie.

Birgitte har taget kontakt til ROde Kors afdelingerne i N6rre Djurs og Rougs@ for at fd afklaret, om det
eventuelt skalvere en aktivitet i kommunekreds regi.

Birgitte er vores kontaktperson.

Stine Nicolajsen er konsulent pd aktiviteten,

Vi drofter aktiviteten pA neste bestyrelsesmode, idet vi forventer afklaning inden da.

Pkt, 4 - Status fra kasseren

Sonja uddelte det endelige budget for 2019. Der er ikke rettet, siden vi gennemgik det pA sidste

bestyrelsesm0de.

Regnskabet for 20L8 er ikke helt ferdigt, da vi mangler f6 regninger, bl.a. vedr. julehjalpen. Sonja

forventer at aflevere til revisoren omkring 1. februar, som hun plejer.
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Pkt. 5 - Opfglgning

Markise ved butikken: lb fortalte om de i alt 3 tilbud vi har. Vi valgte at 96 videre med tilbuddet fra
Garant Grenaa Gulvcenter .

RengOring i nr' 18: Der bliver tilsyneladende ikke gjort rent hver 14. dag. Birgitte tager kontakt

Stotteprojekt:

til Djurs Rengoring.

De frivillige i butikken har valgt, at vi skal stotte et projekt i Liberia - med at
afhjalpe problemerne efter ebola. Vi vedtog at give 25.000 kr. hvert af de
folgende 3 6r.

Pkt. 6 - Evaluering

Lene indkalder til evalueringsmOde for Landsindsamlingen efter vinterferien. M@det vil samtidig
vere opsta rtsm@de for Landsindsamlingen 2019.

Pkt.7 - Eventuelt
Neste mode: Torsdag den 7. februar 20j.9, kl. 14.30 i @sterbrogade 1g.

Godkendt den 71a 2019
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