
Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 12-5 -?OLG

Fplgende beslutninger blev truffet p6 bestyrelsesmOdet:

Egenkontrol af kOkkenet og madlavning i @sterbrogade 18: En ekstra vask settes op af Jorgen.

Resten af afdraget for i 6r p6 afdelingens l6n til landskontoret er betalt.



BestyrelsesmOde ROde Kors Grenaa

den 12-5 -2OLG

Svend Erik Christiansen og lb Kjeldsen var fravarende.

Aktivitetsleder Victoria Zeitler deltog i mOdet.

1. Valg af dirigent og referent

Kirsten Ladefoged blev dirigent og referent.

2. Underskrift af referat og protokol fra sidste mpde

Referat og protokol fra april blev underskrevet. Efterf6lgende er de sat ind i ringbind i kontoret i

nr.24. Alle referater legges online, s6 der er adgang til dem fra Hjemmesiden.

3. Fodevarekontrol inr. 18

En dame fra F@devarekontrollen har veret pA besog. Vi skal have en vask mere. Rasmus ogJergen
har aftalt, hvad der skal laves. Jorgen l6ner Hans' kort til Silvan og STARK til k6b at materialer.
Sonja kOber termometre.

4."MOd os pi gaden"

Vi tager udgangspunkt i programmet fra sidste 6r. Kirsten melder os til hos kommunen og
begynder at sette detaljer p6 programmet.

Samaritterne har ikke ressourcer til at deltage i 6r.

En fornyelse kunne vare, at vi tilbyder noget spiseligt, f.eks. suppe.

Programmet legges endeligt fast p6 m@det ijuni.

5. Nyt fra kasseren

Sonja fortalte, at hun har sendt de sidste L00.000 kr. i afdrag p6 l6net i 6r. Det er f^r ventet, da
indtagterne har veret gode, og udgifterne er holdt p6 et minimum.

10. Eventuelt

Orientering:

Flygtningevennerne, som fremover kommer til at hedde Integration, tager pi tur til
Gl. EstrUp den L3. maj.



Michael Kappel Overgaard har sat et Forstehjelps instrukt6r kursus op til afholdelse i

Ebeltoft den 28/5. Han skal lSne af afdelingens udstyr, som han selv henter,

Samaritternes campingvogn er flyttet til Arhusvej, hvor vognmand Riise tidligere
havde forretning.

Karin Nielsen (samarit) har fiet blomster, da hun p.t. behandles for brystkreft.

Den nye genbrugsbutik, Mission Afrika Genbrug, blev omtalt. I forbindelse hermed
ogsd vore egne problemer med at tiltrakke nye frivillige.

Neste mode holdes 9. juni 20L6, kl. 14 i /sterbrogade 18.
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