
Dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d. 15.12. 16  kl. 18 

Afbud: Grethe 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2. Siden sidst 

a. Kasserer: ILH 

i. Der er indbetalt kr. 2.500 i donationer fra firmaer til julehjælpen 

ii. Et bilag for et udlæg i Brugsen d. 21.9. efterlyses 

b. Julehjælp: CP 

i. Der er modtaget 21 ansøgninger, og alle er berettiget til at modtage hjælp, 

deriblandt 6 syriske familier. Julehjælpen uddeles fredag d. 16.12., hvor 

modtagere kan komme i Røde Kors Huset og modtage gavekort og et gratis 

juletræ (doneret af Verner Hansen) mellem kl. 15 - 17.  

c. Besøgstjenesten: UT 

i. Intet nyt 

d. Nørklerne: AR 

i. Der blev holdt juleafslutning d. 7.12. med smørrebrød, kaffe, bankospil, 

fællessang og hygge. 16 deltog.  

ii. Der er sendt 10 kasser nørkletøj afsted til Kliplev indtil nu.  

iii. Nørklerne holder ’ferie’ indtil d.18.1. 17. 

e. Genbrug: GB/UB 

i. Asylcentret, der har været etableret på Faaborg Sygehus, er blevet lukket, 

og afdelingerne på Fyn var blevet tilbudt at hente (uset) overskudstøj. Gerda 

og Ulla hentede 1 palle tøj, men desværre var det af særdeles dårlig kvalitet 

og kun meget lidt kunne bruges. 

ii. Ulla og Gerda (og Anni) besøgte butikken i Aarup i november, da man var 

flyttet til større lokaler. 

iii. Der indføres Mobilpay i butikken i begyndelsen af 2017. Til dette formål 

indkøbes en smartphone. 

iv. Der afholdes ’skiftedag’ d. 18.1. kl. 10, hvor Gerda formelt stopper og Ulla 

overtager jobbet som butiksleder.  Alle genbrugsfolk er inviterede.  

v. Ulla deltager i kursus for nye butiksledere d. 7. - 9. februar. 

f. Famlienetværket: AC 

i. 7 familier deltog i arrangement d. 11. 12., hvor der blev spillet julebanko og 

serveret gløgg og æbleskiver. Man havde modtaget kr. 2.000 fra Pandora 

som hjælp til eventen.  

ii. Næste arrangement holdes i vinterferien i uge 7 

g. Vågetjenesten: AA 



i. Vågetjenesten har været ude et par gange. 

ii. Der har været afholdt et fællesmøde med alle vågere i Røde Kors Huset i 

november. 

iii. Der er problemer med genopstart af vågetjenesten i Assens, men Aase 

forsøger at hjælpe, så godt hun kan. 

h. Ferielejr/Hjemmeside/Kontakt: KJ 

i. Der er modtaget kr. 3.200 til ungelejr og kr. 9.000 til børnelejr fra §18-

midlerne.  

ii. Der reserveres en plads på børnelejren til et barn, som er indstillet til dette 

af lektiecafeen.  

i. ’Værket’: TB  

i. Stadig i opstartsfasen. Der har været afholdt afklaringssamtaler med 3, og 

aktiviteten går i gang, når der er tre, der har meldt sig. 

ii. De frivillige mødes igen i begyndelsen af 2017. 

j. Lektiecafeen: LM 

i. Besøg af journalist Lene Vendelbo d. 22.11. Der er kommet en god artikel ud 

af dette besøg, som også er blevet forelagt skolens ledelse. 

ii. 14.12. afholdtes ’lærermøde’, hvor hvert enkelt barn blev diskuteret. 

Overskriften på arbejdet i lektiecafeen er TRYGHED - det giver både de 

danske og syriske børn en tryghed at komme i lektiecafeen og møde de 

samme voksne.  

iii. Flere og flere børn kommer til lektiecafeen efterhånden som de starter på 

Haarby skole og modtager undervisning her. 

iv. Det er svært at ’besætte’ lektiehjælpen om onsdagen, hvorfor der evt. skal 

rekrutteres nye hjælpere. 

k. Sprogcafeen: BF 

i. Sprogcafeen har også haft besøg af journalist, og der er kommet en fin 

artikel i Mit Røde Korse d. 16.12.  

ii. Familierne er glade for julehjælpen og går op i at lære om de danske 

juletraditioner. Der er bl.a. opstillet et juletræ, som man har klippet julepynt 

til og dekoreret.  

iii. Sprogcafeen har modtaget kr. 6.000 fra § 18 midlerne til arbejdet i 2017. 

l. Næstformand: SN 

i. Intet nyt 

m. Formand: AB  

i. Chef for Røde Kors Internationale Rådgivning er engageret til at holde oplæg 

til generalforsamlingen d. 22.2. om situationen i Syrien. 

3. Evt. 

Intet 

4. Næste møde 



a. Næste møde holdes d. 26.1. kl. 18.00 i Røde Kors Huset 

 

 

 

 


