
Referat af bestyrelsesmode den 15. august 2018

Der var afbud fra Else Jacobsen, Aase sorensen, Kenneth Flammild og lb Kjeldsen

Ad pkt. 1: Valg af m0deleder og referent. Kirsten blev valgt til modeleder, og hun tager ogs6 referat, indtil
en ny sekreter er fundet.

Ad pkt. 2: Underskrift af sidste referat: Referatet fra juni 2018 blev underskrevet uden kommentarer.

Ad pkt.3: Ny konstituering:

PerJ@rgensen har fiet tilbudt mere arbejde pd plejecenter Digterparken. Derfor har han ikke lengere tid til
R@de Kors. Han er stoppet som mobelmand i butikken og som bestyrelsesmedlem.

Lars Christensen er indtrddt i bestyrelsen, Der soges efter en sekreter til at erstatte per.

Ad pkt. 4: Nyt fra aktiviteterne

N0rkler (Sonja Christensen)

Aktiviteten bliver ved med at tiltrekke frivillige. Det er vi glade for. Der er godt 25 aktive lige nu.

De har lige veret samlet, og de talte om opgaver idet kommende 6r.

De regner med at strikke nisser til at vedlegge julehjelpen. Vi plejer ogs6 at hente varer fra
f0devareBanken, som tidligere er afleveret i plastposer. | 6r er det hdbet, at der kan blive syet t@j-net af
dynebetrek og andet stof, sd plasten undg6s.

Det forventes, at n6rklerne deltager i Frivillig Fredag.

Forstehjelp (Kenneth Flammild)

Der er ikke s6 meget nyt pd fOrstehjelpsfronten

Der er oprettet nogle outdoor f@rstehjalpskurser for friluftsfolk. Der er lavet et enkelt workshop.

Der planlegges 4-6 kurser om mineden fra nu af og indtil jul.

Netverk pi hjul (lb Kjeldsen)

Der har ikke veret nogen aktivitet siden sidst.

Familienetverket Helping Hands (Birgitte J6rgensen)

. Opstart uge 34. der er taget afsked med en familie, to nye familier kommer med i netverket.

o De 6 born, der fik lejrophold pd @stjyllands lejren har haft en uforglemmelig oplevelse.



' Der skulle have veret 3 unge afsted pi ungelejren. En af de unge sprang fra i sidste ojeblik. De 2
@vrige har ligesom de yngre bOrn pi @stjyllands lejren haft en fantastisk uge.

o Birgitte J@rgensen deltager i samarbejdsm@de i integrationsomr6det d.4.-g.-1g
o Birgitte J@rgensen deltager i Netverksm@de for familienetverk d. 8,-9. i Hjallerup.

Entre til Dyrenes gdrd og Gammel Estrup samt transport hertil er bevilget, ligesom betaling for krolf den 4.
september.

Julehjelp (Birgitte J0rgensen)

Aktiviteten ligger stille lige nu.

Vigetjenesten (Aase SOrensen)

Der har ikke veret v6get siden sidste status..

Butikken - Genbrug (Kirsten Ladefoged)

Vi har et godt salg i butikken. Nogle af de varer, vi fik fOr, bliver nu solgt pd de sociale medier.

Vi bliver bedomt via nettet. Nesten alle gange fdr vi 5 stjerner ud af 5 mulige.

Der er fejret 5 drs fodselsdag med 5 kroners marked udenfor butikken. Alle varegrupper deltog.

Der er endret pd enkelte poster i ledelsen af butikken, og vi har fdet 3 nye frivillige.

Der er 2 udflugter for afdelingens frivillige. Den ene gik til Randers, og der var enighed om, at det var en
god tur. I septembertagervitil Hadsund. Vi har 2 ture, da vi ikke kan vere ien bus, og sA har alle en chance
for at deltage.

Besogstjenesten (Kirsten Ladefoged)

Der har desvarre veret sygdom hos en besogsven, s6 vi har mittet sige fra. En af vore bes@gsmodtagere er
dbd, og hans besOgsven har ikke mere tid til besOg, da hun har heltidsarbejde og ogs6 hjelper sin mand i

hans virksomhed.

Endnu en besogsmodtager er dad, og hans besogsven har selv noget sygdom.

Vi fir mange henvendelser fra kommunen - bdde om borgere, der vil vere bes6gsven og borgere, der
gerne vil have besog. Der er ogsd henvendelser fra privatpersoner, der vil vere besogsven. Desverre er der
flere af disse, vi m6 afuise - f.eks. n6r de ikke kommer til samtale efter flere rykkere.

Sidst p6 mdneden er bes6gsvennerne inviteret til en omgan g sm4rrebrad og erfaringsudveksling.

Integration (Anne tejbach)

Det er stadig konsulent Anne Lejbach, der leder denne aktivitet. Der er uforandret 2 familier + en
enkeltperson, der har en flygtningeven. Kommunen skal udpege familier/enkeltpersoner til at indgA i en
aftale. Men det ligger lidt stille.

Landsindsamling (Lene Knudsen)

I naste uge samles de frivillige, der plejer at vare med i aktiviteten. Lene Knudsen er ny leder, og konsulent
Karin Daugaard deltagerogs6. Derskalfastlegges planerfortiden frem tilog med 8. oktober. Vores
sparekasse har meddelt, at deres montteller nedlegges inden Landsindsamlingen.



Ad pkt.5: Ledelsesandringer i butikken

Der er afholdt informationsm@de for frivillige i butikken. Der blev orienteret om de personale endringer,
der er sket. Leder af mObelafdelingen, Hans S. Eriksen, har valgt at stoppe i ROde Kors Grenaa. Det samme
har den indretningsansvarlige, Ruth Christiansen og hendes mand Svend Erik Christiansen (ansvarlig for
malerier).

lb Kjeldsen leder fremover m@belafdelingen, der ogs6 har fdet flere frivillige fra bestyrelsen og butikken.

J1rgen Honore' Andersen tager sig fremover af malerierne sammen med en aktiv kunstmaler.

Der bliver ikke nogen enkelt person, der fremover har ansvar for indretning af butikken. De frivillige f6r
hver deres omr6de at tage sig af.

Ad pkt. 6: Ny bankforbindelse?

Sparekassen Djursland har meddelt, at deres montteller i Grenaa afdeling nedlegges pr. 1. oktob er 20Lg.
Det ber@rer optalling af indsamlede penge ved Landsindsamlingen den 7. oktober og ogsi den daglige
indsettelse af mOnt fra salget i butikken.

Vi vurderer, at det ikke hjalper at skifte bank, da de andre banker sikkert ogs6 nedlegger deres
montteller. Jyske Bank mener endda, at vi helt skal af med kontanter i 2025.

Vi har f6et tilsagn om at kunne komme i Sparekassen Djurlands afdeling i Ryomgaard og f6 optalt
Landsindsamlingens resultat mandag den 8. oktober. Og vi kan ogsd k@re derhen med m@nt fra det daglige
salg - en eller 2 gange om mdneden.

Ad pkt. 7: Status fra kasseren + ekstraordinert afdrag pi billin

Salget i butikken er stadig rigtig godt. Derfor har vi vedtaget at foretage et ekstraordinert afdrag pA 50.000
kr. pd bil16net.

Vi regner ogsd med at bruge penge pd at st@tte et projekt med flere penge, end vi hidtidig har gjort. Vores
nuverende aftale om 5.000 kr. til et projekt for kvinder og b9rn i Mombasas slum slutter nu.

Karin Daugaard vender tilbage med mulige projekter, si vi kan beslutte stOtten p6 neste bestyrelsesm@de,

Ad pkt.8. Orientering

Butikken harfejret sin 5 6rs fodselsdag pd @sterbrogade den 3. august med 5 kroners marked foran
butikken, hvor alle varegrupper solgte godt.

Der har veret stor tilfredshed med afdelingens tur til ROde Kors i Randers med efterfolgende frokost i Cafe'
Jens Otto.

Ad pkt.9. Eventuelt



Forslag til tidspunkt for neste mode er torsdag den 13. september 2019, kl. '14 i esterbrogade 1g.

Punkter til modet: Beslutning om overgan gtil/kob at nyt kassesystem

St6tte til nyt venskabsprojekt med 50.000 kr.


