
Bestyrelsesm0de Rdde Kors Grenaa

den 8-10-15

Lisbeth Flugt deltog.

Else var fraverende. Ellers deltog den Ovrige bestyrelse.

Kirsten bod velkommen, og blev valgt til referent og dirigent.

1. Referat fra sidste mode

1-'z Referatet blev lest op og underskrevet. Svend Erik foreslog, at man skriver beslutninger ind i en
protokol. Dette vil blive forsogt fra og med dette mode. Referater og protokoller skal fremover
legges online.

2. Facebook

Lisbeth deltog i modet. Dels for at modes med hele bestyrelsen, dels for at fremme brugen af
vores facebook, Rdde Kors Grenaa. Det er meget vigtigt, at vi fir mange fplgere og dermed f6r
udbredt kendskabet. Husk altid at opfordre alle I traffer p6 til at folge siden og like og
kommentere pi opslagene. 56 virker Facebook nemlig sidan, at jo st@rre aktivitet der er pi ens
side/opslag, jo flere bliver det vist for - og jo flere nir man artse ud til.

Facebook kom "i luften" til Frivillig Fredag.

Husk altid at tage billeder, n6r der er noget spendende.

Hermed direkte link til Facebook siden, s5 man ogsi kan se siden, selvom man ikke er Facebook-
bruger og har en Facebook-profil:

3. Frivillig Fredag

Sonja fortalte om sin deltagelse foran Ridhuset den 25. september. Der blev solgt norkler-ting,
hvervet en enkelt indsamler og snakket en del. Alt i alt en rigtig god dag. Der var ca. 30 frivillige
stande i teltet.

4. Landsindsamlingen

Sonja oB BOrge berettede om landsindsamlingen. Best af alt var, at der blev indsamlet ca, 1O.OOO
kr. mere end sidste 6r. Og det kunne have veret endnu bedre, hvis alle fra gymnasiet var modt op
og havde g6et en rute, og hvis der havde veret bedre forberedelsestid. Svend Erik har skrevet
takkestykke til lokalbladene.



Det blev besluttet at nedsatte en gruppe, der skal forberede naste 6rs indsamling. Gruppen
bestir af Jgrgen, Barge og Sonja.

5. Status pi hjemmeside, facebook og lT-udstyr

Mikkels udvikling af hjemmesiden afventer det landsdekkende Rodes Kors nye system.

Status for facebook: Se punkt 2

lT-udstyr: Leverand@ren har veret ramt af sygdom, men forventes snart at levere det bestilte
udstyr og installere det i kontoret ved modelokalet.

Mikkel har f6et en fotograf til at tage billeder til hjemmesiden og facebook. Han er lokal og hedder
Adam Bindslev. Der er taget over 250 billeder, og Adam vil tage flere, n6r han kommer som kunde.,'-Y
5. Ophevelse af specielle Grenaa-regter

Det blev allerede besluttet pd sidste m@de at opheve reglen om, at man skal vere medlem for at
vere frivillig. Det er dog kun medlemmer, der har stemmeret pA generalforsamlingen.

7. Fremtiden for Flygtningevennerne

Vi har fiet en aktivitetsleder for omridet. Hun hedder Victoria Zeitler, og hun har allerede lavet
forslag til aktiviteter. Vi har ogsd fSet en frivillig, der gerne vil vere "madmor" for aktiviteten. Hun
hedder Frida Frey.

Vi er netop blevet kontaktet af Brian Olsen fra kommunens jobcenter. Han er mentor for
flygtningene, og han er i kontakt med Folkekirkens Nodhjelp. Brian kom for at se vores lokaler i nr.
L8 efter henvendelse fra Karin Daugaard. Vi fir en invitation til en snak om felles initiativer med

:. kommunen og Folkekirkens Nodhjelp.

8. Fellesspisning?

Der var stemning for at arrangere fellesspisning for frivillige i alle afdelingens aktiviteter. Det
ansl6s, at der kan komme 70-80 frivillige til s6dan et arrangement. Jorgen har pataget sig at
kontakte Skakkesholm for at hore, om vi kan komme der en torsdag i november til deres netop
a n noncerede ju lefrokost.

9. Andre events

Punktet udskydes til neste mode.



10. Modets form

Det blev besluttet at fortsette som de sidste par moder har veret afviklet: Bestyrelsen m6des, og
lederne for aktiviteter, der er p5 dagsordenen, deltager ogsS og forelegger deres sag.

Punkter til dagsorden gives til Kirsten, der indkalder ca. en uge for m@det. Indtil videre holdes
mOderne den 2. torsdag i hver mined, kl. 14 eller 15 - afhengig af hvor meget der er til
behandling.

tL. Eventuelt

Der blev talt om flytningen af norklerne til nr. 18. Der skal males en veg og legges gulvteppe p6,
inden der kan komme hylder og bord op i det aflange rum. Derefter kan alt garnet flyttes og
veven settes op.

Snakken om de ovenfor nevnte endringer forte videre til Ovrige endringer, der har veret talt om.
Forholdene i nr.24 er ikke i orden i tilfelde af brand. Derfor blev der nedsat en gruppe, der skal
komme med forslag til ombygning. Gruppen best6r af Jorgen, B6rge, Rasmus, lb og Hans. MSske
skal Bjarne ogs6 deltage, da der kan blive brug for at endre p5 elektriciteten.

Og mens vi var ved endringer, sA havde Svend Erik et overslag med nyt inventar med fra Ruth. Det
skal koster 4.055 kr., og det blev bevilget.

Neste mode holdes torsdag den 12. november 201s kl. 14 i @sterb rogade 24.



Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 8-10-15

F@lgende beslutninger blev truffet p6 bestyrelsesmOdet:

Der er nedsat en gruppe, der skal forberede neste 6rs landsindsamling. Gruppen bestir af J4rgen,
B0rge og Sonja.

Man skal ikke lengere vere medlem for at vere frivillig.

Der arrangeres fellesspisning for alle frivillige i afdelingen.

Bestyrelsesmoder holdes den 2. torsdag i hver m6ned. Aktivitetsledere, der har punkter til
behandling, deltager.

Der er nedsat en gruppe, der skal foresli ombygninger, si forholdene er i orden itilfalde af
brand. Gruppen best6r af J'rgen,B6rge, Rasmus, lb og Hans.

Der er bevilget 4.055 kr. til inventar i butikken.

{-trwaun*-


