
BestyrelsesmOde ROde Kors Grenaa

den 08-12-20LG

Der var afbud fra Sonja Christensen, Rasmus Hald Laursen og Lars Christensen.

Desuden deltog aktivitetsleder Hanne Bang.

1. Kirsten bod velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mode

Referatet og beslutningsprotokollen fra m@det den 10. november 2016 blev underskrevet.

3. Budget for2OLT

Sonja havde lavet forslagtil budget for afdelingeni20tT. Dette var rundsendt inden m@det.

Der budgetteres med en mindre stigning i salget i butikken. Udgifter til sociale aktiviteter lokalt er stort set
fastholdt. Viforventer at skulle skifte bilen ud inden neste syn i 20L8.

Det rundsendte forslag til budget blev vedtaget.

4. Generalforsamling

Neste generalforsamling holdes 23. februar 20t7, kl. 19 i @sterbrogade 18.

Der serveres smorrebrad, Ol og vand.

Vores konsulent Elin Christiansen forsOger at finde en dirigent, der samtidig kan holde et indleg om det
projekt, vi har valgt at stOtte (Kenya). Et forslag er Anne Lejbach J@rgensen.

Der skal annonceres i lighed med sidste 6rs annonce.

P6 valg er B0rge Christensen, Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen og Kirsten Ladefoged.

5. Nyt fra kasseren

P6 grund af sygdom kunne Sonja ikke deltage, men hun havde ajourfort regnskabetfrem til nu. Salget i

butikken ser ud til at stige med ca. 15 %. N6r vi samtidig har sparet pi udgifterne ved selv at lave en del
andringer i bygningerne og male, s6 ndr vi et meget tilfredsstillende resultat.

6. Orientering

Julehjalp: Hanne kunne fortelle, at der var l-39 ansogninger. 90 famitier fir hjelp, og de
har 196 b@rn, der f6r gavekort fra Lege-Keden eller Qxpert. Julehjelpen uddeles
s@ndag den 11. december. Ogsd varer fra fpdevareBanken og en strikket
julenisse fra Norklerne uddeles den dag.



Norkler:

Hjertestarter:

Venskabsprojekt:

Julehygge:

7. Eventuelt

lgen i 6r er der et "hue-Projekt", hvor n6rklerne strikker sm6 huer, der sattes pi
Innocent flasker. Sonja havde lavet en prove. Man kan lese mere om projektet
p6 Mit R@de Kors.

Vi har nu en hjertestarter. Den er placeret ved butikken pd muren ud mod
@sterbrogade. Den 14. december er det aftalt med Kenneth Flammild, at han
kommer og viser, hvordan den virker.

Butikkens frivillige har valgt, at vi stotter et projekt for sunde liv for kvinder og
b0rni Mombasas slumkvarter i Kenya. Stotten er 5.000 kr. i hvert af 6rene 20L6,
20L7 ogz0L8.

Den 2. december bOd butikken indenfor p6 glOgg og ebleskiver. Et modeshow
holdes i det nye 5r.

Neste m@de holdes torsdag den L2. januar 2OL7 kl. L4 i Asterbrogade L8.n' ',
t/-v {, &ra/illckh^ltv



Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 08-12 -20L6

F0lgende beslutninger blev truffet p6 bestyrelsesmOdet:

Der blev.vedtaget et budget for 2O17,

hn'Gr&t/n-

th-,u /-*1-T/


