
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. 6. 2016 

Afbud: ingen 

1. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

2. Velkommen til de nye aktivitetsledere og den nye kasserer. 

Bodil Frederiksen (Sprogcafé) og Trine Brüsch (Værket) samt Inge Lise Hansen (kasserer) blev budt 

velkommen og præsenteret for resten af bestyrelse og aktivitetsledergruppen. 

3. Fotografering: 

Bestyrelse og aktivitetsledere blev fotograferet. Billederne skal bruges til hjemmesiden og diverse. 

4. Bevilling til det internationale arbejde:  

Det blev besluttet at støtte venskabsprojektet i Nepal med kr. 10.000 i indeværende år, såfremt 

foredraget til sæsonstartsfesten kommer til at omhandle netop dette land. Betales med midler fra 

driftsoverskuddet. 

5. Landsindsamlingen 

Som følge af lukningen af Fynske Banks filial i Haarby flyttes indsamlingens hovedkvarter til Røde 

Kors Huset.  Røde Kors arver bankens optællingsmaskine, hvilket gør det muligt at forestå 

optællingen selv.  Alle bankforretninger flyttes til Sparekassen Fyn.  

6. Sæsonstartsfest 

Dato: 26. august.  Tid: 17:00 Sted: Strandby Forsamlingshus 

Regionskonsulent Per Torsten Sørensen faciliterer snak om Røde Kors ved bordene. 

Aktivitetsleder for Venner Viser Vej i Odense og deltager på Røde Kors studieturen til Nepal i maj 

2016 Peter Lunøe fortæller om venskabsprojektet i Nepal og om sine oplevelser på turen.  

7. Siden sidst 

Formand:  Der har været afholdt møde med kommunen og Børns Voksenvenner for at 

drøfte evt. samarbejde omkring udsatte familier. 

Næstformand: Installering af nyt lys blev ca. kr. 1.500 dyrere en først beregnet. I alt ca. kr. 

10.000. Der opsættes nye tagrender på bagsiden af huset – ca. kr. 5.000. - 1. 

salen tages i brug af Sprogcaféen. 

Familienetværk: Der har været afholdt en tur til Trunderupsøen med grill og skattejagt osv. 19 

deltog. Næste arrangement er en tur til Bogø d. 26.6. 

International: Venskabsprojektet i Nepal støttes med kr. 10.000 i år.   

Genbrug: ’Smid tøjet – kampagnen’ gik godt. Erik Stilund hjælper med tømning af 

containere, mens Jørgen Gerberg er sygemeldt. Ingen henvendelser på 

Montana reolen som nu sættes til salg i Gul og Gratis.  

Vågetjenesten: Der har ikke været vagter siden sidst. 

Feriebørn: Der er endnu ikke modtaget velkomstbreve, men alle deltagere til lejrene er 

orienteret. Bestyrelsen kan evt. blive ’indkaldt’ som hjælpere til transport af 

børnene. 

Nørklere: 4 nørkledamer deltog i ’Smid tøjet’ – kampagnens lokale event d. 20. april. Der 

afholdes Nørkledag i Tommerup d. 8. oktober 2016. Der er afholdt 

sæsonafslutning med 28 deltagere. 



Besøgsvenner: Der blev afholdt event for besøgsvenner – og modtagere på Haarby Kro d. 7.6. 

med 36 deltagere. 

Lektiehjælp: Der afholdes evalueringsmøde d. 21. 6. De første syriske børn starter i Haarby 

Skole efter sommerferien – resten efter juleferien. Det er endnu uvist, om der 

kommer til at mangle lektiehjælpere. Der indkaldes til møde med 

skoleinspektør Helle Hjorth i uge 32. 

Sprogcafé: Sprogcafeen har været på en tur til Trunderupsøen, og man har modtaget 

billetter til cirkus, således at alle kan få den oplevelse. Pga. ramadanen holdes 

der pause i sprogcaféen indtil 1. august.  Der arrangeres tur til ’Den Fynske 

Landsby’ d. 6. august.  

Julehjælp: - 

Værket: Den nye aktivitet, der er et samarbejde mellem Røde Kors og Maryfonden, er 

ved at starte op. Der har været afholdt møde med konsulenten for området, 

foldere er blevet lagt ud diverse steder, og der er fundet 3 frivillige ud af de 4 

som fordres. Det er planen at ’Værkets’ aktiviteter starter efter sommerferien, 

men der indkaldes til møde for de frivillige allerede i uge 26. 

Evt.: - 

Næste møde: 30. august, 2016 kl. 18 i Røde Kors Huset 

 

 

 


