
Bestyrelsesmode ROde Kors Grenaa

den 10-1L-?:OLG

Alle i bestyrelsen og de 2 suppleanter deltog i modet.

Desuden deltog konsulent Elin Christiansen.

Der var afbud fra aktivitetsleder Hanne Bang.

1. Kirsten b6d velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste m@de

Referatet og beslutningsprotokollen fra m@det den 13. oktober 2016 blev underskrevet.

3. Prasentation af Elin Christiansen

Elin Christiansen er vikar for vores konsulent, Karin Daugaard Bucholtz, der har barselsorlov.

Elin fortalte om sin baggrund for jobbet i R@de Kors. Dernest fik hun en kort orientering om, hvad hver
enkelt af modets deltagere arbejder med for ROde Kors.

4. Julehjelp

Siden sidste m@de har Mikkel Hojbjerg lavet ansogningsskemaet for 2016 og lagt det pd hjemmesiden.
Desuden er skemaet lagt frem i butikken, og ansogningerne str@mmer ind.

I neste uge k@rer Rasmus og Jorgen i butikkens bil ud til fOdevareBanken, hvor Hanne Bang har lagt billet
ind pA 100 stk. af alle de varer, de har sat p6 en liste. Disse varer skal pakkes i affaldsposer, som tilbydes til
de familier, der kommer og henter julehjelpen den 1i.. december.

Bestyrelsen besluttede, at give tilskud tiljulehjelpen som sidste 6r. Hanne Bang har s6gt om 100 gavekort
pi 800 kr. til Kvickly fra Landskontoret. Det er ikke sikkert, at vi f6r alle L00, men afdelingen betaler de
gavekort, der kommer til at mangle. Ligeledes betaler afdelingen gavekortene til b6rnene, hvor Legekaden
og Expert bliver spurgt om at donere 25kr. af de pilydende 150 kr. Kirsten sporger de 2 forretninger.

5. KOb af hjertestarter

Der var flertal for at k@be en hjertestarter hos firmaet LOTEK. Den koster L1,.325 kr. + rne65. Den bliver
opsat udendOrs ved butikken. Kirsten bestiller.

Vi vil fors@ge at f6 Kenneth Flammild fra Glesborg til at komme og demonstrere den.

Vi havde ikke fdet doneret en hjertestarter, som det var skrevet i sidste referat. Det var en miler af en
slags.



6. Nyt fra kasseren

Sonja kui-ne fortelle, at det stadig ser rigtig godt ud.

Der er budgetteret med 60.000 kr. til julehjelpen. Det er ikke sikkert, det rekker, da der forventes flere
ans@gere end sidste 6r, bl.a. p6 grund af endringer i kontanthjelpen.

7. Orientering

Sonja fortalte om en meget vellykket tur for L5 nprklere til centret i Kliplev.

J0rgen har booket Skakkes Holm til julefrokost (fallesspisning) fredag den 18. november kl. 18 - 21. Der er
tilmeldt 61 frivillige.

Aktiviteten Integration har mistet sine brugere, da der ikke lengere skal vere asylcentre i omridet.

Derfor har konsulent Anne Lejbach Jorgensen og Kirsten holdt mode med Brian Olsen fra kommunens
jobcenter. Brian er mentor for de flygtninge og migranter, der har fiet ophold. Kommunen vil gerne, at vi
gor noget for denne gruppe.

Vi afventer, at Brian samler de organisationer, der har mulighed for at gore noget for gruppen, s6 indsatsen
kan koordineres .

8. Brug af samaritternes depot fremover

Materialer til Landsindsamlingen og forstehjelpsudstyr er allerede i depotet.

Derudover vil depotet blive brugt af Nips ogTgj/lndretning i butikken. Nips vil gerne samle jule- og
pdsketing sammen. og der vil ogsi komme forskellige ting til indretning m.m.

Jorgen har indrettet depotet, s6 det er designet til flyttekasser.

9. Venskabsprojekt

Afdelingen har tidligere stOttet projekter rundt i verden. Og det blev besluttet, det vil vi ogs6 fremover.

Vi har modtaget en liste over projekter, som ROde Kors kan stotte.

Specielt 3 projekter mangler penge. De ligger i Kenya, Liberia og Hviderusland. Det bliver op til butikkens
frivillige at beslutte, hvilket projekt af de 3, der skal st@ttes med 5.000 kr. om 6ret i 3 6r.

Mdske vi kan f6 en konsulent med kendskab til projekterne til at komme til generalforsamlingen og
fortelle om disse projekter. Elin undersoger.

10. Eventuelt

Neste mode holdes torsdag den 8. december kl. 14 i @sterbrogade 18. Rasmus sorger for gloggog
ebleskiver. Aktivitetslederne inviteres til at fremlegge deres budget for 20L7. ,

Datoen for generalforsamlingen blev fastlagt til torsdag den 23. februar 2Of7 kl.19. Elin fors6ger at finde
en dirigent



Det skal afklares med butikken, om der skal vere en modeopvisning med julestue som sidste 6r. Kirsten
sp0rge!luth Christiansen og Jonna Andersen.
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Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 10-1L -2OL6

FOlgende beslutninger blev truffet pd bestyrelsesmOdet:

Afdelingen betaler til julehjelpen som sidste 6r. Det betyder, at evt. manglende gavekort fra
Landskontoret og gavekortene til b@rnene betales af afdelingen.

Afdelingen kober en hjertestarter, som sattes op udendors p6 butikken.

Afdelingen vil igen give til et venskabsprojekt. Der er tale om 5.000 kr. pr. 6r i normalt 3 6r.


