
Referat fra bestyrelsesmpde den L4. december

Ad pkt. 1: Valg af mpdeleder og sekreter.

Kirsten m0deleder og Per sekreter.

Ad pkt. 2: Underskrift af sidste referat.

U nderskrivelse uden kommenta rer.

Ad pkt. 3:Julehjalp. v/ Birgitte

Birgitte var meget begejstret for dagens forlab, og samarbejdet med Cafe Grenaa. Et dejligt sted at vare og
en rigtig dejlig hygge om de familier, som kom for at hente julehjalpen.

Der var kaffe og smikager til de voksne og is til bornene. Flere benyttede muligheden for at sidde og hygge
lidt, og fi lidt oplysninger om mulighederne i Cafe Grenaa.

Ros til ROde Kors, som kan uddele julepakker helt upolitisk, og uden skelen til nationalitet og religion.
Mange familier takkede for den store hjelp de fik, og nogle benytte sms til dette form6l. Der var 126
familier som fik hjelp tiljulen i form af julepakke, et gavekort til indkob tiljulemad samt et gavekort til
hvert barn .

Der vil blive sent en takkeannonce til pressen, som tak til de sponsorere, som bidrog med st@tte til gavn for
familierne.

Nogle af de familier, som ans@gte om julehjelp, har feet tilbud om tilknytning til Familienetverket Helping
Hands.
Stor tak til dem som gav en hjalpende hdn med pi dagen.

Ad pkt.4: Familienetvarket Helping Hands.

Familierne befinder sig rigtig godt i det netverk der er opbygget. Der var arrangeret en tur til Gl. Estrup,
hvor der var mulighed for at opleve den travle juletid, som i gamle dage.

Der var felles rundvisning og felles afslutning med sang, men den mellemliggende tid kunne deltagerne
benytte til at deltage i bagning eller lave medisterpolse og andre spendende ting.

Der havde veret afholdt mode i gruppen af frivillige, hvilket havde veret positivt, idet alle var enige om
den fremtidige politik for arbejdet.

Resultatet af m@det bet6d at der nu er L3 personer tilknyttet arbejdet.

Ad pkt. 5: Budget for 20L8.

Det fremlagte udkast til budget for 2018 blev vedtaget uden kommentarer.



Ad. Pkt. 6: Generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 22. februar kl. 19.00.

Ad pkt. 7: Anspgning fra Cafe Grenaa (Kenneth Flammild).

Ans@gningen kan ikke im@dekommes, idet den ikke lever op til bestemmelserne i Rode Kors.

Ad pkt. 8: Nyt fra kasserer.

Sonja oplyste, at den 30. november var omsatningen i butikken ndet 1,5 mil. Kr.

Driftregnskabet viser 433.000. Dette er ganske tilfredsstillende.

Ad. Pkt. 9: Julestuen (Abent hus)

Ved julestuearrangementet var der mange gester, hvilket ogsd resulterede i en rigtig god omsetning.

Der var ekstra hjelp i butikken bl.a. fra nogle n6rklere, som var m@dt frem for at give en hind med.

Der blev pd dagen serveret glgg og ebleskiver til alle.

Ad pkt. 10 Evt.

Naste m6de er aftalt til den 18. januar.

God jul og godt nytir til alle.
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