
Bestyrelsesm0de Rdde Kors Grenaa

den 9. marts 2Ot7

Fra bestyrelsen deltog Svend Erik Christiansen, Sonja Christensen , B4rge Christensen , J4rgen Honore'
Andersen, Else Jacobsen og Kirsten Ladefoged. Rasmus Hald Laursen havde meldt afbud.

Suppleanterne Lars Christensen og Per Jorgensen deltog ogs6. Per er ny suppleant, og han blev budt
velkommen,

1. Kirsten b6d velkommen og blev referent og dirigent.

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste mode

Referatet og beslutningsprotokollen fra m6det den 9. februar 2Ot7 blev underskrevet.

3. opfolgning pa generalforsamlingen

Konstituering: Bestyrelsen har konstitueret sig som for valget - med undtagelse af, at Else ikke Onsker at
vere sekreter, da hun har meget fraver om sommeren p6 grund af arbejde. Indtil videre skriver Kirsten
referater fra bestyrelsesmoderne, og det undersoges, om suppleanterne kan/md vere sekreter.

Det blev foresldet, at dagsordenen for generalforsamlingen skal foreligge skriftligt til deltagerne. Det vil ske
fremover.

Ellers var der udbredt tilfredshed med generalforsamlingen.

4. Nyt fra kasseren

Bidraget til Landsforeningen, og afdraget p6 vores l6n er betalt. De kvartalsvise udgifter p6 vores 2 lejem6l
er ogs6 betalt.

Der er nu kun et mindre restbel@b pA det l6n, der blev optaget i 20L3. Det forventes betalt ud i dette for6r.

5. Ny indsamlingsleder

Der har veret kontakt til en tidligere deltager i arbejdet med indsamlingen. Desvarre takkede
vedkommende nej, da der i forvejen er 3-4 frivillige aktiviteter, der optager vedkommende,

Vi har sat en annonce p5 FrivilligJob.dk og pe facebook.

Sonja har skrevet en mail med flere detaljer om indsamlingen. Denne mail sendes til hele bestyrelsen og
suppleanterne. Der indkaldes til et mode inden lenge.

Databasen til Landsindsamlingen kan tilg6s fra computeren i butikken. Det 6bner for, at flere kan hjalpes
om arbejdet. M6ske der bliver tale om et team, der loser opgaven.

Sonja foresl6r, at butikken involveres.



6. Cirkus Trapez

Det blev besluttet at takke nej til deltagelse i forestillingen den 11. juni i Grenaa. Vi kan ikke se et klart
formAl med deltagelse, og vi har ikke ledige frivillige til at arbejde med det.

7. Eventuelt

Orientering: Udsalget: Vi havde et rigtig godt udsalg i uge 9. Vi bOr dog have en mere pd
de fleste hold, og de mest rutinerede st6r ved kassen.

Ture til Silkeborg og Viborg:

Den 7. iuni20L7 bes6gervi R@de Kors, Spndergade 15 isilkeborg kl. ca. 10.

Den 6. september 2017 besOger vi ROde Kors, Marsk Stigsvej 16, Viborg kl. ca. 10

Else har pitaget sig at kontakte busselskaber for at f6 tilbud pd et arrangement
inkl. spisning.

V6getjenesten: Vi prover at fi flere frivillige til v6getjenesten ved
annonce p6 FrivilligJob.dk og pe facebook,

Neste m6de holdes torsdag den 6. april2017, kl. 14 i @sterbrogade 18.
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Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 9-03-20L7

Det er besluttet at betale l6net fra 2013 ud i forAret 2017.

Vi deftager ikke i Cirkus Trapez's forestilling i Grenaa den 11. juni 20L7.


