
Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 12-11-15

F0lgende beslutninger blev truffet p5 bestyrelsesm@det:

Frivillige, der fylder 75, 85 og 95 dr skal have en gave pd lige fod med frivillige, der fylder rundt.

Den 4. december holdes Julestue, modeopvisning og ibent hus.

Alle aktiviteter skal lave budget.

\-, lb Kjeldsen er aktivitetsleder for aktiviteten Rickshaw - Netverk pd jul.

Nydanske Netvark i Norddjurs kan ikke lSne lokalerne i nr. Lg.

Afdelingen selger ikke ROde Kors Lotteri i 2015. Det skal senere besluttes, om vig@r det iZOt6.

Alle aktiviteter skal lave en beskrivelse til den kommende hjemmeside.

Der er vedtaget en del flytninger i Osterbrogade 18 og24 for at fi en bedre udnyttelse af
lokalerne og at sikre, at flere krav fra brandmyndighederne er opfyldt.

samarit Karin Nielsen tilmeldes 2 forstehjelpskurser i aprir 2016.

Den nye PC krever kode. Og afdelingens mail grenaa@rodekors.dk kan leses af Sonja og Kirsten



Bestyrelsesmode ROde Kors Grenaa

den 12-11-15

Victoria Zeitler og Flemming Nielsen deltog.

Else og Lars var fraverende. Ellers deltog den ovrige bestyrelse inkl. suppleanter.

Kirsten bod velkommen og blev valgt til referent og dirigent.

1. Referat fra sidste mode

Referatet og beslutningsprotokol blev lest op og underskrevet.

2. Gavepolitik

'- 'Der var enighed om, at ROde Kors fremover vil give gave til frivillige, der fylder 75, 85 og 95 6r. I forvejen
f6r alle, der fylder rundt.

3. Julestue - modeopvisning - Sbent hus den 4. december

Den forste fredag i december sker der noget mellem kl. t4 ogtT.

Der vil blive mulighed for at f6 et glas glOgg med ebleskiver til - bide i @sterbrog ade 24og 1g.

Kl' 14, 15 og 15 vil der vere modeopvisning af ca. 15 minutters varighed. I butikken vil b6de
modeopvisningen og uddeling af gloggog ebreskiver ske i butikken.

Norklere og samaritter har Sbent hus i nr. 1g.

Leif k@ber ind til arrangementet. Man kan fi glogg med og uden alkohol, og det bor vi have.

Der udarbejdes en detaljeret plan for bemanding m.m. ca. en uge for dagen.

Svend Erik s6rger for annonce, og m6ske kan han f6 borgmesteren til at komme.

4. Budgetter

Alle aktiviteter skal lave en form for budget, hvor man skriverforventede indtegter og Onskede udgifter-
gerne opdelt pd drift og anlegsbel0b. Disse sendes til Sonja senest den 9. december, s6 der kan dannes et
overblik pd neste bestyrelsesm@de.

5. Rickshaw - Netverk pi hjul

Der er nu underskrevet aftale med kommunen, Digterparken og Fuglsanggirden om den nye aktivitet. lb
Kjeldsen er aktivitetsleder.

6. Status pi aktiviteten Flygtningevenner

Victoria fortalte om sin opfattelse af aktiviteten og om de aktiviteter, hun har foresliet.



Der har ikke varet nogen invitation fra Brian Olsen eller Folkekirkens N@dhjelp.

Der haf dog veret henvendelse fra Nydanske Netverk i Norddjurs om brug af faciliteterne i nr. l-8. Der var
enighed om at sige nejtil at opfylde alle deres krav. De havde ikke tenkt sig at ville bidrage til husleje
ffi.ffi., som det ellers var meningen med at lukke andre ind i nr. 1g,

Med hensyn til at f6 kontakt til flygtningene, s6 er der sket det, at veven, vi fik af Nete Dykjar, nu er
kommet til Voldby Skole, den settes op 73/!l og siden kommer Nete og lerer asylansogerne at veve.
Asylans@gerne k@rer hver dag til Voldby Skole fra Lyngby m.fl. steder. Fra kl. 13.15 har de tid til at deltage i

veve-undervisningen.

sonja har ogsi doneret sin gl. symaskine, som Egon har renset og smurt.

7. Lotteri

Dette punkt omhandler et lotteri, som R@de Kors udbyder. Grenaa afdelingen har ikke tidligere taget del i

det. Og det blev besluttet, det gor vi heller ikke i 2015 . | 2Ot6 skal det undersoges, om vi vil og kan deltage.

8. Beskrivelse af aktiviteterne

Det skalvere sidan pi vores kommende hjemmeside, at brugerne af denne kan se, hvad aktiviteterne
indeholder. Derfor er alle aktivitetsledere blevet bedt om at lave en kort beskrivelse senest i-5. november.

9. Gennemgang af flytninger

Flemming Nielsen deltog fra og med dette punkt.

Det lange smalle rum i @sterbrogade 18 er blevet delt, og der er sat en ny dor i den del, der vender op mod
butikken. Rummet med den nye dQr bliver fremover depot for samaritterne, og det andet bliver depot for
n@rklernes garn.

N0rklernes gamle depot legges tilt0j-sorteringens lokale, sd der bliver mere plads der, og der bliver
kortere vej at kore donoret toj ind i lokalet.

MOdelokalet i Oster:bro gade 24 bliver fremover klargdringslokaler for isenkram og b6ger/film/musik og
malerier. Der er sat en ny d@r i den ende, der ligger nede ved kontoret. Rummet deles ved hjalp af reoler.
lsenkramafdelingen har lavet en tegning med Onsket indretning for den del, der ligger op mod
butikslokalet.

Kontoret er blevet indrettet med et bord og 4 stole, sd moder med fi deltagere kan holdes der.

De tidligere samaritter depot og isenkram-klarg@ringen legges til mObel-klarg@ringen.

Samaritterne blev lovet en ekstra d0r i nr. L8, si de fdr direkte sammenheng mellem deres lokaler. Og det
blev tilbudt at flytte indholdet af depotet fra nr. 24 til nr. 1g.

Ovenst6ende er besluttet. Det opfylder flere krav fra brandmyndigheder, og det giver bedre forhold for
klargoring af varer til butikken.



10. Status samaritter

Flemming fortalte, at de nu er 5, 3 samaritter, en elev og en depotansvarlig. De m@des hver 14. dag - hver
anden gang deltager de hos samaritterne i Arhus og de Ovrige gange samles de i Grenaa, hvor de gver.

Karin Nielsen soger kurser i april 2OL6i uddannelse til instrukt6r iforstehjelp. Afdelingen skal begrunde
indstillingen og sende den.

Afdelingen tilslutter sig planen for at gruppen kan fi en forstehjelpsinstruktor.

tL. Brugafden nye PC

Den nye PC er nu installeret. Der kreves kode for at kunne biuge den. Bestyrelsen, afdelingsledere i

butikken og aktivitetsledere har f6et tilbud om at f6 koden ved henvendelse til Kirsten. Koden er iser
vigtig, hvis PC'en skulle blive stj6let.

Afdelingen har en mail-adresse: grenaa@rodekors.dk Der var enighed om, at 2 personer skal kunne lese
afdelingens mails, og det blev Sonja og Kirsten.

Den gamle printer kan ikke k0re sammen med PC'ens Windows 10. Derfor blev det n@dvendigt at k6be en
ny printer, som er installeret.

Samaritterne har fiet den gamle printer som kan bruges til fotokopiering.

L2. Eventuelt

Kirsten fortalte meget kort om deltagelse i kommunekredsmode i Rougso afdelingen. Anni Reintoft, der er
formand i Rougso, er ogsd med i Frivilligrddet, hvor der er valg sidst p6 mineden pi /rsted Kro. Ingen fra
bestyrelsen i Grenaa havde lyst til at deltage, men efter m@det besluttede Kirsten at tilmelde sig, da det
bl.a. er tildeling af paragraf L8 midler, Frivilligr6det tager sig af.

Neste mode holdes torsdag den 10. december 2015 kl. 14 i Osterbrogade 1g.
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