
Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.8. 2016 

Afbud: Ulla, Aase, Karen, Annette R. 

1. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

2. Evaluering af sæsonstartsfest 2016 

Det blev besluttet at afholde sæsonstartsfest igen 2017. Strandby Forsamlingshus bestilles til 

fredag d. 25. august.  Tidsramme: 17 – 22. Anne Andersen engageres igen til at forestå 

madlavningen. 

3. Landsindsamlingen søndag d. 2. 10.  

Indsamlingen kommer i år til at foregå fra Røde Kors Huset på Algade 16. Ingelise vil føre 

indsamlingsregnskabet sammen med Ebba Elmelund, som har lovet at hjælpe igen.  Der er 

klargøringsmøde mandag d. 26. 9. kl. 10 i Røde Kors Huset. 

4. Arrangement med Haarby Boldklub og Handelstandsforeningen d. 8.10. 

Afdelingen vil gerne bidrage til arrangementet med forskellige aktiviteter: flygtningene laver mad, 

der kan uddeles eller evt. sælges, desuden vil der være nørklere tilstede og butikken vil udstille tøj. 

Der nedsættes et lille udvalg til at organisere dagen. Indkaldelse følger efter d. 5.9., hvor der er 

orienteringsmøde med de andre foreninger. 

5. Siden sidst 

Formand:  Reoler solgt for kr. 6.500 

(AB) Der er modtaget en invitation til deltagelse i Midtfynsafdelingens 75 års 

fødselsdag i Ringe 

 

Næstformand (SN): Der er opsat tagrender på den ene side af huset 

 

Kasserer (IH): Bankskiftet til Sparekassen Fyn har givet anledning til en del problemer. Stadig 

et par løse ender. 

 

Familienetværk. (AC):Der har været afholdt en tur til Bogø d. 26.6. Begrænset deltagelse. To 

familier har meldt sig ud af netværket og en ny er kommet til. Evt. plads til 

endnu en ny familie.  De frivillige holder møde igen d. 1.9. for at arrangere 

næste event i familienetværket som foregår på efterskolen d. 15.9.  

 

Genbrug (GB): Fra 20.8. – 1.9. er der givet 50 % afslag på alt i butikken. Butiksudvalget mødes 

d. 31. 8. for at rokere om, så efterårstøjet kommer frem. Butikken har 

bidraget til Blomsterfestivalen i Odense med en ’prinsessekjole’. Svært at få 

vagtskemaet til at gå op for lørdagsvagterne – for få melder sig til at tage en 2-

timers vagt lørdag formiddag. Det er ikke lykkedes at finde Fynske Banks nøgle 

til boksen. I den kommende tid vil der i butikken være en stil-kampagne for de 

unge. Endnu en henvendelse til en potentiel ny butiksleder var resultatløs, så 

vi leder fortsat efter en afløser til Gerda.  

 



Vågetjenesten (AA): Der har ikke været vagter siden sidst. 

Feriebørn (KJ): Ungdomslejren blev afholdt i uge 28 på Lejrskolen Vesterskov, 9350 Dybvad. 

Vi havde to unge med på lejren. Forældrene sørgede selv for transporten til og 

fra Odense. Smilets Lejr for de mindre børn blev holdt i uge 29 på Billeshave 

Efterskole. Udover de 6 børn, som vi oprindeligt havde indstillet, fik vi tildelt 

endnu en plads gratis. Det lykkedes at finde en 7. deltager, hvis familie var 

meget glad for muligheden. På hjemmesiden er der link til omtale af Smilets 

Lejr, hvor der også kan ses et indslag fra TV2fyn. Der har været bøvl med at 

udskrive lister fra KONTAKT,  

Nørklere: Intet nyt 

Besøgsvenner: I løbet af sommeren er der kommet henvendelser fra 6 nye besøgsmodtagere 

via plejehjem, fysioterapeuter og sygeplejersker. Har nu i alt 8 personer på 

venteliste. 2 nye besøgsmodtager/besøgsvennerelationer er med succes 

startet op inden for de sidste par måneder. 

Forsøgsvis prøves det at få 2 besøgsmodtagere, der har bedt om 

besøgsvenner til at besøge hinanden. De har accepteret og mødes engang i 

næste uge. 

Lektiehjælp: D. 9.8. var der møde med kontaktlærer Tine og skoleinspektør Helle Hjort. D. 

25.8. mødtes alle involverede klasselærere med de frivillige lektiehjælpere, og 

der blev lavet diverse aftaler – dvs. for 11 børn og 10 ’lærere’.  Endnu intet nyt 

om hvornår de syriske børn kommer til Haarby Skole. 

Sprogcafé: D. 6.8. var der tur til Den Fynske Landsby. Det blev en meget vellykket tur, 

hvor især H.C. Andersens festspil tog kegler hos børnene. Børnene har lavet 

tegninger fra cirkusforestillingen og disse er sendt til Lions som tak for 

fribilletterne. Steen deltager i møde i Verninge d. 14.9. for at fortælle om 

Sprogcafeen. Mustafa får sin familie (kone og tre børn) til Haarby d. 4.9.  

 

Julehjælp: Sættes på som selvstændigt punkt på næste dagsorden 

 

Værket: Der er nu 3 frivillige i gruppen. Mødtes med konsulent d. 23.8. for at blive 

mere fortrolig med aktivitetskonceptet. Der arbejdes på artikel til lokalavisen. 

Plakater og brochurer er distribueret. De frivillige mødes igen d. 5.9. 

’Oplandet’ for Netværket drøftes i Kommunekredsen ved næste møde. 

 

Evt.: Der er modtaget Euro 100 fra en besøgsmodtagers søn efter at 

besøgsmodtageren er død. 

 Der er frivillighedsmøde i ’Fyrtårnet’ i Tommerup d. 9. oktober. 

 

Næste møde: 9. november kl. 18 i Røde Kors Huset 

 


