
Referat fra bestyrelsesmode den 1L. mai,120t7

Afbud fra Hanne, Rasmus og Lars

Ad. Pkt. 1: Valg af dirigent.

Kirsten valgt som dirigent

Ad pkt. 2: Underskrift af referat fra mOde i april.

Referat fra mode i april blev rundsendt og underskrevet.

Ad. Pkt. 3: Status p6 aktiviteter.

Sonja: F0rstehjelp , n4rkler og landsindsamling

F0rstehjalp er iverksat med Kenneth Flammild som kursusleder. Forste gang bliver den 20.

Maj med Rana Musleh som underviser.

Der k6re 4 timers til hjertestarter og 8 timers som er krav til k6rekort.

Hjertestarter er opgraderet men det @vrige leremateriale skal opgraderes for det lever op til de
nyde krav.

Norklerne har travlt og arbejder p6 at nA 1000 huer her i Grenaa.

Har veret pi tur til Hornslet hvor der var orientering om hvad der sker med det t@j der laves

Af norklerne.

Landsindsamlingen er p6 trapperne og der afholdes fellesm6de i Silkeborg den 7. juni hvor der orienteres
om den nye database. Det forventes at orientering Oges ijuni mdned.

Ase: Vigetjenesten har haft lidt svere tider og har fOlt et lidt for stort pres. Der kunne godt bruges lidt flere
hender idet nogle har vere afsted flere dage i trek. Der opstod en situation hvor en dialog var ngdvendig
og det er opfattelsen at der er fundet forstdelse for dette, s6ledes at samarbejdet kan fortsette positivt.

Hanne: Familieverket Helping Hands, julehjelp. Den 5. februar var vi alle i Kattegatcentret. Vi havde mad
med og alle familier var med. De havde alle en rigtig god dag.



Den 26. februar holdt vi fastelavnsfest. Dette var ogs6 en succes. Knap sd mange var kommet, men ses i at
der var andre steder der blev afholdt fastelavn. Men igen var vore familier glade, og fik boller og saftevand.

De andre almindelig tirsdags fellesspisnings aftner har vi veret i gang med at lave billeder og collager der
pi et tidspunkt skal op at henge.

Den 8. til den L2 april var der 2 familier p6 camp i HillerOd. lgen er det et hit med undervisningen, som de
gdr meget op i. Undervisningen er hver formiddag for foraldre, som rigtig kommer pi arbejde. Det bestir i

at de deltager i de deltager i og omkring konflikter, hverdagsting der kan volde store problemer og der
igennem fdr svar pi ting der kan optage dem. Der er mulighed fro at fdr samtaler med lareren efter
timerne. BOrn er sd i gang med deres aktiviteter, Kageagning, klatreture osv.

Vi har igen udfyldt papirer ang. En hdndsrakning og de er indsendt. Vi har ogs6 modtaget penge fra
kommunen som vi s6gte om.

Vi har fd gange tilbage, men vi skal pd fisketur og til slut i Djurs Sommerland.

Jeg har f6et en rigtig god medhjelper som hedder Line. Hun vil bist6 med boget af det arbejde der er i HH.

Vier pt. 9 familier. L3 voksne. 22b@rn i alder fra 3 til 17.

Vi er 10 frivillige

Vi skal tenke over at fi nye frivillige da et par stykker flytter til en anden uddannelse.

Den 17, juni bliver sidste dag inden sommerferien.

lb: Netverk p6 hiul: Orienterede omkring korsel med rickshaw, hvor der er 5 personer tilknyttet, og trods
dette kniber det med at fd dakket alle behov. St@rrelse p6 personer gor en forskel. Skal kunne se og
orientere sig under kprslen.

Det forventes at der kommer en Oget efterspprgsel her i sommer, da der er flere aktiviteter i og omkring
Grenaa, hvilket mange eldre gerne vilf@lge med i.

Det er hdbet at der kommer positive tilbagemeldinger fra deltagere ved Frivillighedsdagen den 29.
september.

Kirsten:Genbrug- butikken. Den positive udvikling isalget i2OOt6 erfortsat de f6rste mineder i2OL7.

Vi har fejret Emmy Sorensen og Nanna Sorensen, der har fdet Hendes Majestet Dronnings Emblem, der
gives for den ekstra serlige indsats. Begge harveret i butikken siden den forste butik blev 6bnet iaugust
1999.

Afdelingsleder for nips/isenkram har valgt at stoppe. Vibeke L. Christensen, som arbejder med nips, har
overtaget og fdr god hjelp af Lis Andersen.

Der fortages hele tiden mindre endringer i indretningen, Vi har valgt as se bort fra en stor endring, der var
foresl6et af vor konsulent.

Vi har nogle udfordringer personalemessigt, da der er langvarig sygdom hos ei'par frivillige, og 2 andre har
lOnnet job her i sommermdnederne, Vi har fdet ny frivillige men vi s@ger fortsat flere.



Mobile Pay er klar til at blive taget i brug.

Besdgstjenesten: Aktiviteten er vokset de seneste mdneder. For 3 6r siden var den lukningstruet, idet
lederen var syg og den daverende bestyrelse ikke gjorde noget for aktiviteten. Da var der 3 aftaler der var
aktive.

Lige nu harvi 10 bes@gsvenner og 13 besogsmodtagere. 3 besogsvenner har 2 at besoge.

Vi f6r henvendelse fra familie, kommune, enkelte borgere og plejecentrene. Vi har en venteliste hvor der
p.t. stes 4, der gerne vil have en bes6gsven.

Integration: Vi har indledet samarbejde med andre organisationer og kommunen om at g6re noget for
dem, der har f6et ophold i kommunen, Vi skal bl.a. til m@de i neste uge med chefen for omradet i
kommunen.

Voresandelaf samarbejder kan bl.a. vare al legge lokalertil. Derforskalvisnares have laveten
"husorden" for brug af @sterbrogade L9, hvor der efterh6nden er mange brugere,

Vores aktivitetslederVictoria Zeitler, har nogle private udfordringer, s6 hun deltager p.t. ikke iaktiviteten.
Tilgengeld har vif6et en ny frivillig Sisse Munk pedersen.

Ad. Pkt' 4: Nyt fra kassereren: Sonja kunne oplyse at det faktisk 96r rigtig godt. Sd godt at den var muligt at
indfri det sidste p6 16net. Der m6 ikke fortages for meget opsparing. Derfor vil det blive unders@gt, hvorvidt
der bor investeres i nytkdret4i inden 6rets udgang eller om det skal vente til efter nyt6r. Der vil l@bende
blive orienteret om dette. Ved neste mode inviteres Hans med.

Else kunne orientere om, at aftaler om korsel p6 ture til henholdsvis silkeborg og Viborg var p6 plads. Der
skal foretages tilbagemelding ti busselskab.

Kirsten havde deltaget pA en formandskonference og havde der valgt emnet indsamling, president for
Rode Kors Danmark Hanna Line Jacobsen gav en god orientering 0m dette, og samtidig lom hun ind p6
forskellige aktiviteter, under landsindsamlingen, der kunne animere flere til at blive frivillige i Rode kors.

Desuden kunne en del statistik vise, at der i 2011 var et overskud i alle butikker pd 26 millioner.

| 20L6 var belobet helt oppe p6 63 millioner.

Der 240 butikker og ca. 9000 frivillige.

Neste mode aftalt til den 15. juni


