
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11.2. 2016 

Afbud: Ulla Tinning og Annette Rasmussen 

1. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

2. Evaluering af generalforsamlingen   

54 deltog i generalforsamlingen og alt forløb fint. Næste år fremlægges regnskabet i en mere enkel 

udgave i overensstemmelse med Røde Kors skabelonen. 

3. Ny hjemmeside:  

Arbejdet med den nye hjemmeside skrider fremad, og bestyrelsen blev vist den nye opsætning 

4. LED-belysning i Røde Kors Huset 

Der opsættes LED-belysning i hele huset – en udgift på kr. 9.500, men med en deraf følgende årlig 

besparelse på kr. 5.240.  

5. Smid tøjet kampagne 

Kampagnen kører fra 18.3. til 23.4. Kommunekredsbestyrelsen organiserer event på Rådhuset i 

Assens d. 14.4. I Haarby afdelingen arbejdes med ide om at lave en event d. 20.4. kl. 16 – 17.15. 

Tøjcontainer foran Brugsen, tøjsnor i svalegangen foran Brugsen, nørkledamer på bænke i Brugsen, 

danseforestilling med efterskolens dansepiger kl. 16 og kl. 17 foran Brugsen med temaet: Smid 

tøjet. Claus og Steen kontakter Brugsen. Claus kontakter pressen i ugen op til eventen. 

6. Rekruttering af kasserer og aktivitetsledere 

Der ledes forsat efter kasserer og afløsere til forskellige aktiviteter. Listen over indsamlere vil blive 

gennemgået for evt. kandidater. Indtil videre kontakter Alice mulige kandidater til overtagelse af 

kassererposten.  

7. Rengøringsplan 

Ny plan udarbejdet og hængt op i Huset 

8. Siden sidst 

Formand:  Kommunekredsen har været samlet og blandt andet diskuteret valg til 

hovedbestyrelsen på dette repræsentantskabsmøde. 

 Afdelingerne vil i løbet af det kommende år forsøge at tilbyde alle frivillige et 

gratis førstehjælpskursus á 3 timer. 

Næstformand: Der udarbejdes et budgetforslag til indkøb og opsætning af nye tagrender på 

huset. 

Familienetværk: Der vil blive afholdt 4 mindre og 2 større arrangementer i løbet af 2016. F.eks. 

er der morgenmad og efterfølgende biograftur i vinterferien d. 17.2. 19 børn 

og 12 voksne er tilmeldt. Der er kommet en ny frivillig i netværket. 

International: Afdelingerne støttede venskabsprojekterne med mere end kr. 6,3 mio. i 2015. 

Projektet i Togo flytter nordpå i landet. Der er fortsat brug for støtte til 

projektet i Georgien.   

Genbrug: Der er indkøbt disk, reol, stativ mv. fra butik i Assens, der lukker. Der afholdes 

butiksmøde d. 8.3. kl. 10. Lillian Hende er blevet en del af butiksudvalget. 

Butikken vil modtage evt. overskudstøj fra bytte-markederne på Kroen.  

Vågetjenesten: Intet nyt 



Feriebørn: Der afholdes weekendlejr d. 4 – 6. marts. Afdelingen sender 6 børn. Evt. kan 

to mere deltage. Der er reserveret 6 pladser til ferielejren i sommerferien på 

Billeshave Efterskole og 2 pladser på Ung 2, Lejrskolen Vesterskov ved Dybvad. 

Nørklere: Intet nyt 

Lektiehjælp: Intet nyt 

Julehjælp: Der blev uddelt 23 gavekort á kr. 1.000 til Brugsen i 2015. Financieringen kom 

fra diverse kilder, bl.a. bidrog LIONS med kr. 10.000. Der er modtaget 

meddelelse om, at afdelingen modtager ca. kr. 11.000 fra opløst fond. Disse 

midler er øremærket julehjælpen som således har en god startkapital til dette 

års julehjælp. Bestyrelsen takker den anonyme giver. 

Evt.: Intet 

Næste møde: 7. april kl. 15 i Røde Kors Huset 

 

 

 


