
Beslutningsprotokol Rode Kors Grenaa

den8-9-2016

F@lgende beslutninger blev truffet pA bestyrelsesmOdet:

Afdelingen lukker aktiviteten Samaritter.

Hanne Bang er ny aktivitetsleder for familienetvarket Helping Hands og for Julehjelp.

Vi deltager i Frivillig Fredag sammen med Asylafdelingen og Ungdommens R@de Kors den 30.
september.

Qnu,*a



Bestyrelsesmode Rode Kors Grenaa

den 8-9-2OLG

Hele bestyrelsen og de 2 suppleanter var modt.

1. Kirsten bod velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mOder

Referatet og beslutningsprotokollen fra modet den 9. juni 2015 blev underskrevet af de, der ikke var til
stede i sidste mode

De 3 bestyrelsesmedlemmer, der deltog i sidste mode, underskrev referat og beslutningsprotokol.

3. Fodevarekontrol i nr. 18

Rasmus og Kirsten orienterede om, at vi lige nu med hjelp fra en jurist fra det landsdekkende R6de Kors
fors@ger at undg6 f@devarekontrollen fremover. Mange andre ROde Kors afdelinger har et lignende k6kken,
hvor der ikke kontrolleres. Vi tror, at vi har kontrollen, fordi rottefengeren skulle indberette til
fodevarekontrollen, at vi havde haft rotter.

Det er meget omstendeligt at hindtere rester af mad - uanset vi giver dem til en familie eller fryser dem
ned.

4. Samaritterne

Siden sidste m0de har Arhus afdelingen hentet de ting, de kunne bruge. Noget er flyttet i butikken til salg.
Udstyr til fOrstehjelpskurser er gemt.

Teltet er solgt til Anna Bundgaard, og Jorgen setter campingvognen til salg over nettet.

Hermed er det besluttet at lukke samaritter aktiviteten i Grenaa.

Depotet endres lidt, idet et stykke legges til norklernes depot, men f6rst efter, at depotet bruges i

forbindelse med landsindsamlingen.

Den sidste del af depotet bruges af butikken til at opbevare sesonvarer.

5. Familienetvarket Helping Hands og Julehjelp

Aktivitetsleder Birgitte J@rgensen har f6et nyt job, der krever al hendes tid. Derfor holder hun hos Rode
Kors. Hun har selv peget p5 Hanne Bang som afloser. Sonja og Kirsten holdt mgde med Birgitte og Hanne
den 6. september 2016 om fremtiden for de 2 aktiviteter.

Bestyrelsen vedtog, at Hanne Bang er aktivitetsleder for familienetvarket Helping Hands og for Julehjelp.

Else vil hjelpe med julehjelpen som sidste 6r, og Rasmqs vil kore til Arhus, hvjs vi kan fA nogle gratis
overskudsvarer.



6. Nyt fra kasseren

Sonjalkunne fortalle, at vi har varet mideholdne med at bruge penge, s6 det ser rigtig fint ud, da butikken
har haft nogle gode 8 mSneder. Hun opfordrede til, at vitenker pd n6dvendige k6b, inden det nye 6r.

lb nevnte, at Digterparken har en god vandkoler. S6dan en kunne vi godt @nske os, s6 lb unders6ger.

Rasmus kunne godt @nske lidt flere skabe til kOkkenet i nr. 18, da vi lige har brugt et skab til den ekstra
vask.

Og vi bor ogsi tenke p6, hvordan vi gor, n6r det bliver n@dvendigt med en anden bil.

7. Brandsikring

Svend Erik har veret i Beredskabsgdrden og tale med Jan Recke.

Si lenge der er under L50 personer i lokalerne kan der ikke stilles krav

8. Landsindsamlingen

Sonja ogJ6rgen har veret til kick-off pi Landsindsamlingen.

Det er vigtigt at komme i pressen for at fd indsamlere. Kirsten kontakter Lisbeth Flugt for at fi noget lagt pd
facebook. GrenaaBladet skal ogsS kontaktes.

Udlevering af b0sserne sker i f@rstehjelpslokalet i nr. 18. Materialerne er klargjort i depotet.

Det blev vedtaget at holde 6bent i butikken s@ndag den 2. oktober, kl. 11 -> t4 ogindtegterne doneres til
indsamlingen. Der ligger brochurer i butikken.

Sonja vil prove at fi Lars MOller med.

Kvickly donerer vand og frugt til indsamlerne. Fetter BR og COOP donerer gavekort a' 150 kr. til
indsamlerne, og sparekassen Djursland giver smakager og kaffe/chokolade.

Der skal vere flere frivillige i sparekassen til tomning af bosserne.

9. Frivillig Fredag

Fredag den 30. september deltager vi i Frivillig Fredag. Vi vil vere sammen med Asylafdelingen og
Ungdommens ROde Kors. Dorte Pedersen fra Asylafdelingen vil f6 damerne i Robstrup til at lave noget
spiseligt, der kan deles ud. Frida Frey har lovet at bage smdkager. Aktivitetsleder Victoria Zeitler fra
Integration skulle have veret med, men hun har fiet arbejde i Odense, si Kirsten deltager i stedet. Vi har
s@gt frivillige til aktiviteten. Vi kan ogsd fA hjelp af Leif Christensen, der er til stede. Vitager brochurer
med, da vores m6l er at fi flere frivillige. lb er ogsi til stede med rickshawen.

10. Eventuelt

Der vedheftes 3 status dokumehter, da status for dlsse aktlvlteter ikke fr

Neste m6de holdes torsdag den L3. oktober kl. 14 i /sterbrogade i.8. 'f /
Husk: K@be pulverslukkere og bestille hjertestarter hos TrygFonden


