
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 26. 1. 2017 

Afbud: Annette Christensen, Ulla Tinning 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Regnskab for 2016 afsluttet og revideret.  

Regnskabet blev gennemgået.  Ikke alle aktiviteter havde brugt deres §18 midler for 2016. 

De overskydende beløb tilbagebetales til kommunen inden 1.3. 2017 

 

3. Generalforsamlingen 

På valg er: 

formand: Anni Brejnholt (genopstiller) 

bestyrelsesmedlemmer: Karen Jensen og Lise Michaelsen (genopstiller) 

kasserer: Inge Lise Hansen  

dirigent: Torben Haagerup Hansen 

Invitation: Karen – sendes ud pr mail d. 6.2. og omdeles for de resterendes vedkommende 

d. 6 eller 7.2. 

Forplejning: 2/2 stk. smørrebrød + ½ ostemad pr person. (Claus) 

Drikkevarer: Steen 

Småkager: Jeanine og Karen 

Blomster: Steen og Ulla B. 

Borddækning: kl. 18 

 

4. Uddeling af nåle – nye principper? 

Indtil nu er nåle blevet uddelt til frivillige og/eller medlemmer.  Fra 2017 uddeles nåle kun 

til frivillige, der OGSÅ er medlemmer i jubilæumsåret. Nålene uddeles på 

generalforsamlingen. 

 

5. Smid tøjet kampagne 

Kommunekredsbestyrelsen har besluttet at forsøge at inddrage Vestfyns Gymnasium i 

kampagnen i år.  Ulla B. deltager i møde vedr. kampagnen d. 1.3. i Odense. 

Genbrugsafdelingen beslutter selv på hvilket niveau vi deltager.  

 

6. Siden sidst 

a. Kasserer: ILH 

§18 tildelingerne for 2017 er som flg. 

Familienetværk: kr. 8.000 

Ferielejr (børn): kr. 9.600 



Ferielejr (unge): kr. 3.200 

Lektie/sprogcafeen: kr. 8.000 

Besøgstjenesten: kr. 6.000 

Værket: kr. 6.000 

 

b. Julehjælp: CP 

Der blev uddelt 21 x julehjælp bestående af gavekort til Brugsen på kr. 1.000 + 

juletræ (doneret af Verner Hansen).  Samlede udgifter: 21.384,30 og samlede 

indtægter (donationer, bøsser, Lions) kr. 22.436. Overskud kr. 1.051,70. 

 

c. Besøgstjenesten: UT 

Intet 

 

d. Nørklerne: AR 

Der tages nye opskrifter i brug og nørklerne begynder at strikke til butikken 

(grydelapper og karklude). Desuden sættes ’strikke-kits’ til salg. 

 

e. Genbrug: GB/UB 

Ulla har formelt overtaget aktivitetslederrollen fra Gerda d. 17.1., hvor der blev 

holdt ’skifte-dag’, og næsten alle frivillige i genbrug var mødt op. 

Der er syet nyt forhæng til butikkens omklædningsrum. Fastnettelefon opsiges og 

der er indkøbt ny telefon der skal bruges i forbindelse med oprettelse af mobilepay. 

Der er lavet en turnusordning så butikken fortsat kan holde lørdagsåbent. Der 

arbejdes på at renovere facaden, så den får det rigtige Røde Kors Butiks ’look’. 

 

f. Familienetværket: AC 

Der afholdes arrangement i vinterferien 

 

g. Vågetjenesten: AA 

Intet 

 

h. Ferielejr/Hjemmeside/Kontakt: KJ 

Karen efterspørger nyt indlæg til hjemmesiden vedr. støtten til Nepal. Steen skriver 

dette.  Der åbnes for tilmeldinger til ferielejrene d. 1.2.  

 

i. ’Værket’: TB  

Der er nu 2 mænd og 2 kvinder tilmeldt aktiviteten som starter d. 2.2.   

 

j. Lektiecafeen: LM 

Intet nyt 



 

k. Sprogcafeen: BF 

Der er fortsat stor aktivitet på mandagsmøderne med mange fremmødte.  

 

l. Næstformand: SN 

Husk at rydde op i køleskabet - lejere er ikke tilfredse med at finde et fyldt køleskab 

 

m. Formand: AB  

Der har været afholdt kommunekredsmøde:  Førstehjælpssamarbejdet går godt og 

har genereret et overskud til hver afdeling på ca. kr. 3.000.  Butikken i Assens er 

interesseret i samarbejde med andre butikker i kommunen. Vissenbjerg afdelingen 

har taget initiativ til en familielejr på Bogø til sommer. Vi opfordres til at finde 1-2 

familier og også deltage med 1 frivillig. 

 

7. Evt. 

Intet 

 

8. Næste møde 

Onsdag d. 15. marts kl. 17.30 i Røde Kors Huset 

 

 

 

 


