
Bestyrelsesm6de den 14. marts 2OL9

Tilstede: Sonja Christensen, B@rge Christensen, Rasmus Hald Laursen, JOrgen Honore' Andersen,

Karen Else Petersen, lb Kjeldsen, Birgitte J@rgensen og Kirsten Ladefoged

Afbud: Lars Christensen og Else Jacobsen

Dagsorden:

L. Valg af dirigent og referent

2. Konstituering

3. Underskrift af referat fra sidste mode i februar 20L9

4. Ny aktivitet - Frivillig Familieven - status

5. Landsindsamlingen - ny aktivitetsleder

6. Status fra kasseren

7. Registrering af bil

8. Evaluering: Sasonskifte udsalg

9. Orientering: Bes@B fra R@de Kors Herning

10. Eventuelt: Forslag til tidspunkt for neste mode

Referat:

Pkt. 7 - Valg af dirigent og referent

Kirsten blev valgt til dirigent og referent.

Pkt. 2 - Konstituering

P6 generalforsamlingen var der genvalg til dem, der stillede op. lb blev nyvalgt til suppleant.

Bestyrelsen ser herefter sidan ud:

Formand:

Nestformand:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Kirsten Ladefoged

BOrge Christensen

Sonja Christensen

Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen, J6rgen Honore'

Andersen, Lars Christensen

Karen Else Petersen, lb Kjeldsen

Pkt. 3 - Underskrifi al relerat lra sidste m6de i lebruar 2079

Referatet blev underskrevet.

Pkt. 4 - Ny oktivitet - Frivillig Familieven

Konsulent pi familieomr6det, Stine Nicolajsen, og Birgitte har arbejdet pi at starte denne nye

aktivitet op, bl.a. med m6der hos kommunen. Birgitte fortalte om dette arbejde.
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Fra centralt hold er der lavet annoncer efter en aktivitetsleder og efter frivillige. Begge annoncer gav

et pent antal interesserede.

Der var 2, der kom til samtale vedr. jobbet som aktivitetsleder. Den ene af disse ville vere almindelig
frivillig. Den anden, Kiki Haugaard Pedersen, gav et fint indtryk og har fra sit arbejde en god

baggrund. Kiki blev derfor valgt til aktivitetsleder.

Der har v€ret afholdt informationsmode for dem, der havde vist interesse for at blive Frivillig
Familieven. Fremmodet var ikke si stort, men pi nuvarende tidspunkt er der 7 frivillige.

Kommunen skal finde de familier, der kan fd en ven. Lige nu er der ikke fundet nogen.

Aktiviteten er i kommunekreds regi, men den er funderet i Grenaa.

Pkt. 5 - Landsindsamlingen - ny aktivitetsleder

Lene Knudsen erstoppet hos R@de Kors. Hendes arbejde og hensynettilfamilien g6r,at hun ikke lige

nu har tid til ROde Kors. Kirsten og vores konsulent, Karin Daugaard, har takket Lene for hendes

indsats. Lene udelukker heller ikke, at hun kan komme tilbage, hvis tiden tillader det.

Med hjelp fra Karin Daugaard vilvi soge en ny aktivitetsleder. Sonja tilbOd at bestille materialertil
sommer. B1rge, J1rgen, Rasmus og Kirsten vil alle gerne bidrage med forskelligt - som sidste

Landsindsamling.

Der skal ogsd findes en ny referent ved bestyrelsesmoderne.

Pkt. 6 - Stotus lra kosseren

Som altid er marts den mined, hvor rigtig mange udgifter skal betales. Det gelder bidrag til
landskontoret, huslejer, afdrag pd 16n og diverse lejre for 15 b6rn og unge.

Sonja ville gerne vide, om der var noget nyt med hensyn til at kunne skifte til en bank med

m6nttaller. Danske Bank har annonceret med, at de h6ndterer penge fra indsamlinger. Det er ret

bovlet for os at komme af med vore kontanter. B@rge havde ikke f6et svar fra sin private bank, som

er Danske Bank. Kirsten kontakter Danske Bank.

Pkt. 7 - Registrering ol bil

Der er modtaget brev fra Ferdselsstyrelsen om registrering af varebiler. Vores bil er en sdkaldt

"firmabil", som skal registreres. Sonja laver registreringen, og miske skal vi ogsd have en ny

registreri ngsattest.

Pkt. 8 - Evaluering

I den forgangne uge havde vi sasonskifte udsalg. Der blev solgt rigtig meget. Vi har givet mere end

20.000 kr. i rabat. Rabatten var lagt ind i kassesystemet, sA personalet ikke skulle fratrakke manuelt.
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Pkt. 9 - Orientering

Vi har haft besOg af 4 bestyrelsesmedlemmer fra ROde Kors i Herning. De har en lille butik med salg

af tOjog lidt nips. De vil have en stor-butik, si de havde bes6Bt Brande og nu os. B4rge, Grete C og

Kirsten var verter. De var meget interesseret - ogs6 i alle vore andre aktiviteter. Der er 19
genbrugsbutikker i Herning.

Pkt, 70 - Eventuelt

Neste mode:Torsdag den 11. april 2019, kl. L4.00 i Osterbrogade 18.

I
Godkendt den 20L9


