
Referat af bestyrelsesrnOde

Den 12. april 2018

Afbud fra Lars

Der blev budt velkomnren til Karen Else som ny suppleant.

AD pkt. 1: Valg af modeleder og referent: Kirsten, Per.

Ad pkt. 2: Underskrift af referat fra sidste mode: Ingen kommentarer til dette.

Ad pk. 3: Ungdommenrs ROde Kors v/ Jimi Haumann.

Jimi var tidligere tilknyttet asylcentre med ca. 40 frivillige aktive, men da der ikke mere er s6danne, er det
kommunens sociale afcleling han samarJrejder med.

Jimi orienterede om de aktiviteter der bliver gjort for henholdsvis unge piger og unge mend.

Dette opdeles s6ledes, da de unge piger ikke finder det betimeligt at samles bdde mend og piger.

Der foretages mange al<tiviteter, men hovedsagelig omkring rollespil, opnds der gode resultater.

Jimi @nsker et tattere t;amarbejde med familienetverket, da han er af den opfattelse, at dette kunne gavne

unge i begge grupper.

Han kunne oplyse. At der for nylig er valgt ny landsformand, og at denne pige er meget aktiv og ivrig for at
fi aktiviteter igangsat.

Der er netop opstartet netverk omkring integration for de unge, og her er der ligeledes tale om 2
aktiviteter.

Der hjelpes med aktiviteter i Syddjurs kommune, idet der ikke findes en organisation der, men det er
Norddjurs ungdoms afcleling, der er centrum.

Ad pk1t. 4: Status fra kasserer.

Sonja kunne oplyse, at der var brugt en del af beholdningen, da store udgifter er afholdt i marts m6ned.
Disse belob er afslutningen af 6rsregnskabet for 2OI7 , nemlig 34 % af butikkens omsetning og

oversllydende driftsforrnue, som er sendt til ROde Kors' landskontor sammen med afdrag p6 16n til bilen.
Der er dog stadig en rimelig god beholdning.

Der har varet et rimelil3t salg i butikken, trods en periode med helligdage, og deraf flere lukkedage, men et
fornuftigt resultat

Der var afregnet vand og varme, hvilket balancerede fint i forhold til beregning. Dog m6 der godt spares p6

varme, hvor dette er muligt. Der forsoges nedtagning af plader foran radiatorer i modelokale, da

opfattelsen er, at de hirrdrer varmen i at komme ud i lokalet.



Sonja kunne oplyse, at der er indf@rt gebyr pi dognboks, men det har ingen betydning for os, da vores
bank, Sparekassen Djursland, har afskaffet d@gnboksen. Vi kan dog opfordre kunder til at bruge kort eller
mobilepay for at mindske beholdning af kontanter.

Af hensyn til Persondataforordningen, skal der udpeges en kontakt person i afdelingen. Kirsten p6tog sig
denne opgave.

Ad pkt. 5: Skalfrivillige kunne line lokaler.

Bestyrelsen drOftede, om det skulle tilbydes frivillige at 16ne lokaler i @sterbrogade 18 til familie
arrangementer.

Der var enighed om dette, mod betaling af et belOb pi 15O,OO kr. for varme og strom. Der skal henvises til
husregler som vil blive offentliggjort i lokalerne.

Ad pkt. 5: Fremtidige emner til moder.

Aktivitetslederne vil blive inviteret med til naste mode, og dette Onskes fulgt op s6ledes, at de er med en
gang hvert kvartal.

Birgitte, leder for Familie netverk Helping Hands oplyste at en familie var holdt, og at en ny var startet.

Derville blive afholdt Kinesisk aften, hvor derville komme gester, som kan holde tale om kinesiske
traditioner og andre ting, og der var fallesspisning, idet Familiehuset var inviteret med.

Der afholdes kursus for frivillige i dagene 27 oktober og 3. november, og afdelingen skal betale udgifter til
tra nsport.

N@rklerne afholder fellesspisning og der forventes mange deltagere, da det er meget aktive personer.

Bespgsvenner var inviteret til spisning i cafe Grenaa, som samarbejdspartnere.

Der er modtaget tilskudsmidler til afholdelse af spisning for de ensomme.

Ad pkt.7: Eventuelt.

Neste mode afholdes den t7. maj kl. 10.00
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