
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 15.3. 2017 

Kl. 17.30 i Røde Kors Huset 

Afbud: Claus Poulsen, Trine Brüsch, Annette Christensen, Annette Rasmussen, Aase Andersen 

Til stede: Ulla Britze, Steen Nielsen, Inge Lise Hansen, Karen Jensen, Lise Michaelsen, Grethe 

Bisgaard, Ulla Tinning og Anni Brejnholt 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Generalforsamlingen – kort evaluering 

Hele arrangementet forløb fint såvel selve generalforsamlingen med beretning, 

regnskabsfremlæggelse og valg samt forplejning og foredrag.  Vi bruger samme koncept i 

2018 

 

3. Danmark spiser sammen  

Samarbejde med Æblehaven og Ældresagen om arrangement d. 25.4. 2017. De forskellige 
aktivitetsledere, der har potentielle deltagere til dette arrangement, informerer om dette. Der 
sendes en forespørgsel til Æblehaven om indkaldelse til planlægningsmøde så hurtigt som muligt. 

 

4. Smid tøjet kampagne 

Kampagnen starter i år d. 18. april og kører over tre perioder: 1.-14. maj 14.-21. maj og 22. 

maj-4.juni , hvor der mellem hver vil være en TV2 udsendelse med fokus på en særlig 

kategori af tøj, og butikkerne vil efterfølgende udstille og pynte butikkerne i tilsvarende 

temaer.  Butiksudvalget arbejder med diverse tiltag og indkalder, hvis der bliver behov for 

f.eks. at bruge efterskoleelever til at gå mannequin eller hjælpe med at sortere ungt tøj.  

 

5. Gave og honorarer 

Fremover vil der bliver givet gaver efter flg. regler: 

Buketter á ca. kr. 150 gives til aktive frivillige, der fylder 90 år. 

Buketter á ca. kr. 150 gives til personer, der fylder 100 år og har tilknytning via frivillighed 

til Røde Kors. 

Aktivitetsledere kan søge om tilskud til bårebuket (kr. 150), hvis en af de frivillige i deres 

aktivitet dør. 

Bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere får en buket á ca. kr. 150 ved 100, 95, 90, 85, 

80, 75, 70, 60 og 50 års fødselsdage. 

Bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere, der har været aktive i mere end 10 år, 

modtager en gave og buket ved udtræden af Røde Kors arbejdet.  

Kasserer modtager kr. 1000 om året til administrationsudgifter (print, papir osv) 



Besøgsleder modtager kr. 700 om året i telefonpenge. 

Vågetjenestens aktivitetsleder modtager kr. 700 om året i telefonpenge. 

Familienetværkets aktivitetsleder modtager kr. 700 om året i telefonpenge. 

 

6. Siden Sidst 

a. Kasserer: ILH 

Budgetoversigt for hver aktivitet uddeles fra nu af til aktivitetslederne på hvert 

bestyrelsesmøde, så det bliver lettere at følge med i aktivitetens forbrug af bl.a. §18 

midler. 

b. Vågetjeneste: AA  

Har været kaldt ud til døende i privat hjem i Glamsbjerg 

c. Besøgstjeneste: UT 

Ny ung besøgsven har meldt sig. Der mangler fortsat besøgsvenner til 7, der står på 

venteliste.  Ulla ønsker at stoppe som aktivitetsleder for besøgstjenesten ved 

udgangen af 2017 og senest til næste generalforsamling. 

d. Familienetværk: AC 

Der har været afholdt et meget populært arrangement i Assens Bowlingcenter, hvor 

de fleste i netværket deltog. 

e. Nørklere: AR 

Intet 

f. KONTAKT/hjemmeside/feriebørn: KJ 

Tilbagemelding til kommunen vedr. §18 midler blev rettidigt indsendt inden d. 1.3. 

Sundhedsplejersken er blevet bedt om at indstille 5 børn og 2 unge til ferielejre, der 

afholdes på henholdsvis Vesterdal Ungdomsskole og på en ungdomslejr i Dybvad 

g. Lektiecafe: LM 

Intet – alt kører som det skal. 

h. Sprogcafe: BF 

Der har været/kommer en del arrangementer i sprogcafeen:  

 Jobkonsulenten fortalte om det lokale arbejdsmarked, og hvor man kunne 

søge job, og hvad man skulle være opmærksom på. 

 Der har været tøndeslagning i forbindelse med fastelavn – stor succes. 

 Der vil være højtlæsning på arabisk på biblioteket næste mandag. 

 Efterskoleelever tager en gruppe børn med i svømmehallen næste tirsdag. 

 Sprogcafeen er blevet filmet til lokalhistorisk forenings nye film. 

 20. maj arrangeres en større tur – destination endnu ikke besluttet. 

Møde med kommunen og Familiedansk i Assens 15.3., hvor ny samarbejdsaftale 

er udarbejdet. 

i. Genbrug: UB 



Der har været afholdt møde i butiksudvalget. Der er udarbejdet ny folder, som gives 

til alle nye frivillige. Processen med at indføre Mobilepay trækker ud, men er i gang. 

Problemer med banken, idet det koster penge at aflevere penge! ILH og UB 

forsøger at tale banken til rette. 

 

j. Næstformand/Huset: SN 

Steen deltager i kursus AIA (Afdelingernes Internationale Arbejde) på Severin d. 

25.3.  

k. Formand: AB 

Der er Formandskonference 29.4. i Vingsted Centret. Steen deltager, idet Anni er 

forhindret. 

 

7. Evt. 

Kun to mødte op til rengøringen, da det var bestyrelsens ’tur’. Lidt ærgerligt. 

 

8. Næste møde 

Sommerafslutning fredag d. 9. juni kl. 16.00 i Røde Kors Huset 

 

 

 

 


