
Referat fra bestyrelsesm@de den 12. oktober.

Ad pkt. L: Valg af m@deleder og sekreter;

Kirsten / Per

Ad pkt. 2: Underskrift af referat;

Ingen kommentarer.

Ad. Pkt. 3: Status pd aktiviteterne.

FOrstehjalps kurser:

Kenneth Flammild orienterede om forstehjelps kurser og forlobet af disse. Her kunne man godt onske sig
nogle flere kursister, idet flere kursusforl6b var blevet aflyst.

Nogle kurser opdeles i 4 og 8 timeres forlab, idet kursus for k@rekort s6ledes kan forlObe sarskilt.

Kunne @nskes at kommunen var en enhed, siledes at Okonomien kunne f6 bedre vilkdr og opdeling af
betaling mellem de respektive Rode Kors afdelinger ville blive unodvendig.

Kenneth oplyste, at Produktionsskolen havde uddannet egen underviser, og at man Onskede at 16ne udstyr
fra Rode Kors. Der var tilbudt at leje udstyret, men efterfolgende er der ikke reageret.

Julehjalp:

Kenneth @nskede et samarbejde omkring uddeling af julehjelp, idet han mener, at mange af de familier der
sOger hjelp kunne vare potentielle brugere af Cafe Grenaa. Sdfremt julehjalpen blev udleveret ved Cafe
Grenaa, ville nogle af disse familier fd et godt kendskab til cafeen og derved forh6bentlig bliver nye brugere.

Bestyrelsen takkede for tilbuddet, men Onskede at dr6fte det lederen af Julehjelp.

N0rklere:

Sonja oplyste, at der nu er 29 n@rklere, s6 der er rigtig gang i den, idet der er Lg -20 deltagere hver gang.

Der skal nu strikkes julenisser, men skal lige have det rigtige garn hjem.

Der er pent stort salg af strikkevarer i butikken.

N0rklerne deltog ved Frivillig Fredag og mange kom i teltet for lige at strikke en pind, Mendene mdtte
pant vente.

La ndsindsa mling.



Sonja oplyste at der havde veret 46 ruter besat, og at der var samlet lidt mindre kontanter ind end sidste
gang, men at dette stort set blev opvejet af MobilePay.

Kirsten orienterede om en henvendelse der var gjort til Landskontoret omkring fremsendte SMS til
indsamlere og andre aktive. Mener det er at presse for meget og at det er uhensigtsmessigt at opfordre
allerede frivillige til at yde mere.

Netverk p6.hjul.

lb Kjeldsen orienterede om forlobet og brugen af rickshawen. Var med ved Frivillig Fredag hvor den havde
veret ude at k1reT ture. Den bruges en delved Digterparken idet nogle ogs6 Onsker at benytte
muligheden for at komme ud og handle, og ikke altid bare ville k6res en tur i byen.

Der kunne godt vare flere til at cykle, og der stilles ikke store krav for at vere med.

Vdgetjenesten:

Aase kunne oplyse at der havde veret en del vagter pd Digterparken, og at nogle af disse havde veret ret
anstrengende idet nogle kunne vere 3 - 4 dages varighed.

Havde tidligere veret i dialog med ledelsen pi Digterparken omkring brugen af vigetjeneste, idet dette
ikke kunne vere en erstatning for plejepersonale.

Der kunne ogsd her @nskes flere hender, og det blev droftet, om en henvendelse til pressen omkring en
artikel om, hvad det vil sige at vere vigekone, kunne skabe bedre kendskab til omr6det, og s6ledes fdr flere
til at vise interesse.

Butikken - genbrug

Salget gir godt i butikken. Fra 1. januar til 30. september i 6r er der solgt for godt 5 %o mere end i samme
periode i 2016. og det skal ses pi baggrund af , at2ot6 var et helt fantastisk 6r.

Desverre er der flere frivillige, der er sygemeldte. De har dog alle sagt, at de forventer at komme igen.

Vi f6r nye frivillige. De fleste kommer, fordi de kender nogen, der er frivillig i butikken. Vi oplever, at
annoncer ikke giver nye frivillige.

Der foretages hele tiden mindre endringer i indretningen af butikken, si kunderne oplever, at der sker
noget nyt - men ikke mere end, at de kan finde, det de gdr efter. Vi har valgt ikke at folge vores konsulents
rid om at lave store endringer.

Vi har indfOrt MobilePay.

Besogstjenesten



Aktiviteten har oplevet en god fremgang. Der er 11 aktive aftaler, hvoraf en dog har pause pd grund af
bes6gsvennens sygdom. For kort tid siden havde vi 3 aftaler mere, men 2 bes6gsmodtagere er d6de, og en
bes@gsmodtager er blevet si frisk, at hun er kommet i arbejde og derfor ikke har behov for bes@g mere.

Si inden lange kan vi sikkert lave et par aftaler mere, idet vi har 4 borgere p6 venteliste og2 besogsvenner,
der gerne vil have en ny at bes@Be.

Integration

Her ieftersommeren 20L7 har vi sammen med Norddjurs Kommune startet en ny form for hjelp til
udenlandske borgere, der nu er bosat i Grenaa. Det er helt individuelt, hvilken hjelp, der bliver tale om. Et
eksempel kunne vere at hjelpe med at forstA skrivelser fra det offentlige eller hjelp med sproget

Kommunen peger pd borgere, der har brug for hjelp, og s6 pr6ver vi at finde en frivillig, der kan hjelpe.

Der er p.t. 2 forlOb, hvor vi forsoger at matche borgere og frivillige.

Vi fdr hjelp af konsulent Anne Lejbach indtil videre.

Vores aktivitetsleder pd omrddet fra tidligere, Victoria Zeitler, kan af private 6rsager ikke pdtage sig
lederrolle.

Ad pkt.4. Familienetverk Helping Hands.

Birgitte Jprgensen var tidligere leder af Familienetvarket Helping Hands, men da hun underviste pi
Sundhedsskolen og skulle have 4 klasser op til eksamen, var hun nodsaget til at tage en pause.

Hun er nu parat til at hjelpe igen og bestyrelsen stotter hende i dette og Onsker hende velkommen tilbage.

Ad pkt. 5:Julehjalpen:

Der var enighed om, at der b@r ske en opstramning omkring godkendelse af ansogere, idet der var oplevet
nogle merkelige eksempler pi henvendelser, som ikke helt kunne vere i overensstemmelse til hvad der er
et rigtigt behov.

Nogle stiller sig gerne til ridighed siledes at udvelgelsen sker pi et dybere kendskab til behovet.

Birgitte J0rgensen spOrges til rdds fOr beslutning treffes.

Ad pkt. 6: Nyt fra Kassereren:

Sonja oplyste om en fortsat positiv handel idet der indtil nu er kommet 332.000 kr. ind hvoraf de 69.490 er
til Grenaa afd. Det forventes at det ender pd omkring 700 tusind ved udgangen af 6ret.

Ad pkt.7: Poster pd Facebook.

Kirsten finder det n@dvendigt at arbejde mere med grundlaget for endringer af ddtte, for der treffes
beslutninger om fremtidigt behov.



Ad pkt, 8: Planlegning af Julefrokost

Julefrokost er fastsat til den l-7. november le. 18.00 Skakkes Holm.

Ad. Pkt. 9: Evaluering af frivillig fredag

Der var for lidt stole men ellers et godt arrangement og et fornuftigt salg. Der blev brugt en god del
smdkager og en del sodavand, men desverre ingen nye frivillige meldte sig.

Ad pkt. 10: Eventuelt.

Neste bestyrelsesmOde afholdes den 9. november kl. 14.00


