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Grenaa

Bestyrelsesm6de den 11. april 2019

Tilstede: Sonja Christensen, B@rge Christensen, Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen, Karen Else

Petersen, Kirsten Thygesen, Lars Christensen, lb Kjeldsen, Karin Daugaard og Kirsten Ladefoged

Afbud: Kenneth Flammild, Aase Sorensen, Birgitte Jorgensen, Kiki Haugaard Pedersen, J@rgen

Honore'Andersen

Dagsorden:

L. Valg af dirigent og referent
2. Underskrift af referat fra sidste mode i marts 2019

3. Status for aktiviteterne
4. Status fra kasseren

5. R@de Kors/W2

6. OpfOlgning

7. Orientering
8. Eventuelt

Forslag til tidspunkt for neste m6de

Referat:

Pkt. 7 - Valg al dirigent og relerent

Kirsten blev valgt til dirigent og referent.

Pkt. 2 - Referat lra sidste m6de

Referatet blev underskrevet.

Pkt. 3 - Status for aktiviteterne

FOrstehjalp v/Kenneth Flammild

Det gir godt med kurserne med kommunen. De er rigtig tilfredse og de vil gerne have et par kurser
mere til efter6ret, hvor sygeplejerskerne sd skal afsted pA et 7 timers kursus,

Men jeg md ogsi indromme at jeg ikke fdr lavet mange andre kurser, andet nogle f6. Jeg har ikke

f6et lagt nogle kurser op, hvor folk kan tilmelde sig via internettet. Jeg hiber jeg fir tid her i pisken

til at sl6 4-6 kurser op pd nettet, tilafuikling mellem pdske og sommerferien.

Jeg har veret p6 Nordic First Aid, hvilket var en god oplevelse, Jeg fik den nyeste viden inden for
flere omrdder af f6rstehjelpen, og jeg setter pris p6, det har veret muligt at blive opkvalificeret
med denne konference.

Dukker er blevet serviceret, og det trengte de til. Det var ikke helt billigt, men nodvendigt.

Samarbejdet mellem Sonja omkring det 0konomiske fungerer rigtigt godt.
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Sidste nyt: Kommunen har besluttet 5 kurser mere iseptember mdned 2OL9,for sygeplejersker. De

er omkring 70 personer.

Sd det er dejligt.

Julehjelp v/Birgitte JOrgensen

. Jeg skal mOdes med konsulent Stine Nicolaisen d. 1-4. maj., inden vifortsettertil mOde i

kommunens fa milietea m.

Jeg har bedt hende om at hjelpe mig med at finde ud af, hvordan man laver en

sa ma rbejdsafta le med komm u nen omkring julehjalp.

Jeg vil naturligvis ikke lave samarbejdsaftalen uden bestyrelsen har givet gr6nt lys for det,
men jeg ved ikke hvordan man udarbejder en sddan.

o Vi har jo i kommunekredsen talt om et storre samarbejde omkring julehjelp, og jeg blev

ogsd inspireret pd vores netverksm6de d. 1. april, da jeg hOrte om, hvordan man andre

steder griber opgaven an.

. Jeg synes, det er voldsomt mange penge, jeg fordeler, og jeg er sikker p6, der kommer flere
ans@gere neste 6r. Sporgsm6let er nok bare, om der er en medarbejder i kommunen, der
kan/har tid til at pStage sig opgaven.

Hvis det er tilfeldet - alts6, at der ikke kan frigives en kommunal medarbejder, fortsatter
jeg gerne som hidtil.

Familienetvarket v/Birgitte JOrgensen

e Vi har modtaget 2.L00 kr. fra kommunens paragraf 18 pulje, Vi havde ansogt om 2276,50 kr.
til indkOb af materialer til drager samt leje af det 816 lokale pd Grenaa Strand. Vi havde for

Ovrigt en dejlig dag p6 stranden, hvor alle drager kom op at flyve.
o Siden sidst har vi sagt farvel til en familie og goddag til en ny. Det er igennem vores

samarbejde med kommunen, vi har f6et den nye familie.
r Den nye ordning i k@kkenet g5r godt. Et par modre laver mad, og Rasmus st@tter op mht. at

finde kOkkengrejets pladser, indkOb samt oprydning efter mad.

I ntegration v/Kirsten Thygesen

Generelt gir det godt i aktiviteten. Det kunne dog @nskes, at Norddjurs Kommune var lidt hurtigere
til at udpege de flygtninge, der har brug for en ven.
Der er lavet flere aftaler, og lige nu er der kun en ledig frivillig.

Der er et samarbejde i Cafeen med Nydansker Netverk, hvor ogs6 unge fra gymnasiets lB linje er
med.

Kirsten er inviteret til m6de pd kommunen for alle organisationer, der arbejder pi omridet"
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Frivillig Familieven v/Kiki Haugaard Pedersen

Denne nyeste aktivitet i afdelingen er lige startet med Kiki som aktivitetsleder. Der er 6 frivillige, der
er klar til at vere ven med en familie i dennes hjem. Vi afventer, at Norddjurs Kommune udpeger de
familier, viskalfinde en ven til.

Netverk pA Hjul v/lb Kjeldsen

Det har jo ikke lige veret seson for at kOre ture i rickshawen. Men der er blevet til 5-6 ture, og vi er
klar til sommertiden, hvor der forventes at ske lidt mere.

NOrkler v/Sonja Christensen

En enkelt nOrkler er holdt, da hendes hander og hindled ikke langere kan klare at strikke. Sd nu er
der 28 norklere i aktiviteten.

Det er nyt, at der nu strikkes store tepper til hjemlOse.

Der kommer ogsd fine ting til salg i butikken.

Vigetjenesten v/Aase SOrensen

Der er nu 4, der st6r klar til at v6ge. Der har dog ikke veret kaldt pA dem den seneste tid.

Genbrug v/Kirsten Ladefoged

Butikken korer fint. Der foretages lobende endringer i indretningen. Indenfor godt en uge fik vi flere
dodsboer, hvilket gav et m@bellager, der var fyldt til bristepunktet. Vi har k@bt en markise til den

rOde dobbeltdor, sd moblerne kan aflesses og lesses uden at blive v6de. Flere frivillige har desverre
veret ramt af alvorlig sygdom.

Endnu en gang har vi konstateret tyveri. Vi finder afrevne stregkode-priser fra t@j, som kunderne har

taget pi eller kommet itasker. Derfor harvisat et skab ind ved kassen, si kunder med store tasker

kan anbringe disse i et aflist rum i skabet.

Den 7. maj tager 4 frivillige fra butikken p6 kursus i Genbrug hos ROde Kors i Arden.

Besdgstjenesten v/Kirsten Ladefoged

Vi har 10 aftaler om besog. Og som noget nyt har vi 3 ledige bes@gsvenner. Vi har tidligere haft en

kontakt hos Norddjurs Kommune, som efterlyste besogsvenner til borgere. Men denne kontakt er

sparet vek, sd nye henvendelser kommer nu mest fra p6rprende til eldre mennesker, der bliver
glade for bes@g.

Landsindsamling v I alle mddedeltagere

Karin Daugaard vil lave et stillingsopslag, hvor der ogsi nevnes, at der stdr flere frivillige klar til at

hjaf pe, bl.a. Jgrgen, Rasmus, Bqrge, Else, Sonja, Kirsten L.

Vi skal have kontakt til spejderne, der var nye p6 holdet ved sidste indsamling.

Karin fortalte om eleverne p6 gymnasiet, der vandt en koncert med |-ACSUS for deres indsats ved

sidste indsamling. Dette forventes at @ge antallet af indsamlere fra gymnasiet ved neste indsamling.

Sonja mener, at vi skal mere ud pd gymnasiet.
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Der blev omtalt flere muligheder for at Oge antallet af indsamlere.

Vi tilmelder ikke deltagere i kick-off m@de med mindre, vi har en ny leder af indsamlingen.

Pkt. 4- Status fro kasseren

Vi fik betalt enhver sit i marts mined.

Der har varet et par kassedifferencer, som dog er afklaret.

Kirsten L skal kontakte udlejer af butikken (@sterbrogade 24) for at afklare, om det er muligt at
genforha nd le lejeafta len.

Pkt.5-RodeKors/rV2

ROde Kors og TV2 har indgdet et samarbejde om at sette fokus pA udsatte b6rn og familier i

Danmark. Bestyrelsen har fiet den mail, vi fik til orientering.

Vi afventer en kampagne, som starter 23. april. Frivillige kan blive kontaktet.

Pkt. 6 - Oplglgning

M@ntteller - evt. bankskifte: Sonja og Kirsten L bruger en del tid pd at sette sedler i Sparekassen

Djursland 3 gange ugentligt og m@nter en gang ugentligt.

Derfor har Kirsten L kontaktet Danske Bank, derjo er R@de Kors' bank. Grenaa afdelingen af Danske

Bank har en monttaller. Og den kan anvendes. Det vil dog koste os ret meget i gebyr at indgd en

sddan aftale. Og Danske Bank i Grenaa teller ikke op ved Landsindsamlingen.

Sd vi fortsetter hos Sparekassen Djursland.

Pkt. 7 - Orientering

Afdelingen er medlem af Netverk @stjylland, som omfatter 17 R@de Kors afdelinger fra Djursland og

dele af @stjylland - ned til Skanderborg og Ry.

Vi var vert ved sidste m@de i netverket den 1. april. Der var L8 deltagere inkl. 4 fra vores afdeling
(Birgitte, Kirsten T, Sonja og Kirsten L).

Hovedemnet var lokale aktiviteter med sdrbare mennesker, Vi har jo 4 aktiviteter, som vi fortalte
om. De andre afdelinger er ikke si langt fremme, men de er meget interesseret.

Der bliver taget initiativ til at lave aktivitets-netverk pd tvers af afdelinger. Derfor vil der vare fokus
p6 bes@gstjenesten pd neste mode, som holdes i Skanderborg den 22. oktober 201-9.
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Pkt. 8 - Eventuelt

Naste mode:Torsdag den 9. maj2OL9, kl. 14.00 i@sterbrogade 18.

Kiki vil blive presenteret for bestyrelsen.

Godkendt den 2019
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