
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Haarby 

tirsdag 06.03. 2018 Kl. 16.30. 

Afbud:	  	  Ingen	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  	  
Dagsorden	  blev	  godkendt	  

	  
2. Konstituering	  af	  	  bestyrelsen	  

Bestyrelsen	  består	  af	  følgende	  medlemmer:	  
Formand:	  Conny	  Krog	  
Næstformand:	  Steen	  Nielsen	  
Kasserer:	  Inge	  Lise	  Hansen	  
Bestyrelsesmedlemmer:	  Lisbeth	  Bertelsen,	  Trine	  Brüsch	  (ny	  sekretær),	  Lise	  
Michaelsen,	  Karen	  M.	  Jensen.	  
Suppleanter:	  Grethe	  Bisgaard	  og	  Tine	  Teilman	  Andersen.	  

Trine	  Brüsch	  skriver	  referat	  af	  generalforsamlingen	  den	  22.	  Februar,	  som	  
underskrives	  af	  bestyrelsen	  og	  dirigenten	  på	  næste	  møde.	  Det	  bliver	  
efterfølgende	  lagt	  på	  hjemmesiden,	  hvor	  alle	  har	  adgang	  til	  det.	   	  

	  
3. Smid	  tøjet	  kampagne	  i	  april	  -‐	  Der	  skal	  tages	  stilling	  til	  hvordan	  og	  hvor	  meget	  afdelingen	  

skal	  involvere	  sig	  i	  kampagnen.	  
UB	  har	  fået	  materialer	  til	  kampagnen.	  Fokus	  er	  på	  det	  sociale	  arbejde.	  
Der	  har	  været	  afholdt	  personalemøde	  den	  6.	  03.	  i	  Genbrug,	  men	  ressourcerne	  
bruges	  i	  stedet	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  Tine	  undersøger	  om	  det	  måske	  er	  et	  emne	  
for	  Haarby	  Skole.	  
Idé:	  skuespilleren	  Claus	  Bang	  inviteres	  til	  at	  komme	  på	  besøg	  butikken	  uge	  16.	  
UB	  kontakter	  Claus.	  
Måske	  også	  et	  emne	  for	  Haarby	  Skole	  –	  Tine.	  

	  
4. Nye	  retningslinjer	  for	  beskyttelse	  af	  børn	  i	  Røde	  Kors	  -‐	  Hvordan	  sikre	  vi,	  at	  alle	  frivillige	  

gøres	  bekendt	  de	  nye	  retningslinjer	  i	  de	  aktiviteter,	  hvor	  der	  er	  eller	  kan	  indgå	  børn?	  	  

Folderen	  skal	  ud	  til	  de	  frivillige.	  Aktivitetslederne	  kan	  bestille	  flere	  foldere	  hos	  
RK.	  Tine	  orienterer	  Haarby	  Skole.	  

	  

	  



5. Siden	  Sidst	  
a. Kasserer:	  ILH	  

Der	  er	  sendt	  46.976	  kr	  til	  landskontoret	  som	  udgør	  34	  %	  af	  sidste	  års	  indtægter.	  
Der	  er	  kommet	  §18	  midler	  fra	  kommunen:	  9.600	  kr	  til	  feriebørn,	  3.200	  kr	  til	  
Ungelejr,	  6.500	  kr	  til	  Sprogcaféen,	  6.000	  kr	  til	  Besøgstjenesten,	  8.000	  kr	  til	  
Familienetværket,	  4.000	  kr	  til	  Værket.	  
Indtægter	  fra	  salg	  i	  butikken	  2018	  Januar:	  15.824	  kr,	  Februar	  14.186	  kr.	  
	  

b. Genbrug:	  UB	  
De	  er	  32	  frivillige	  i	  butik	  og	  sortering	  heraf	  deltog	  25	  personer	  i	  personalemødet	  
den	  6/3.	  Mål:	  200.000	  kr	  i	  år.	  Er	  på	  facebook	  og	  mobile	  pay.	  
	  

c. Besøgstjeneste:	  MA/MB	  
Har	  haft	  møde	  med	  UT	  som	  forsætter	  som	  leder	  til	  1/4	  og	  som	  frivillig	  derefter.	  
12/3	  møde	  med	  de	  andre	  besøgstjenester	  i	  kommunen.	  8/3	  møde	  med	  
besøgsvennerne	  i	  Haarby.	  MA	  og	  MB	  deltager	  i	  lederkursus	  i	  efteråret.	  
	  

d. Familienetværk:	  AC	  
Pt.	  12	  familier	  og	  6	  frivillige.	  Ca	  6	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  	  
Der	  har	  været	  fællesspisning	  på	  efterskolen,	  hvor	  4	  familier	  deltog.	  Der	  planlægges	  
tur	  til	  Trunderup	  i	  foråret	  og	  et	  større	  sommerarrangement.	  	  
	  

e. Nørklere:	  AR	  
27	  nørklere	  mødes	  om	  onsdagen	  i	  ulige	  uger	  fra	  13.00	  –	  16.30.	  	  
11/4	  kl	  12.30	  er	  der	  forårsfest	  med	  frokost	  mm.	  	  
7/5	  er	  der	  planlagt	  en	  tur	  til	  Kliplev	  sammen	  med	  de	  øvrige	  nørklere	  i	  kommunen.	  
	  

f. KONTAKT/hjemmeside/feriebørn:	  KJ	  
Hjemmesiden:	  er	  ført	  ajour.	  	  
Husk	  besked	  til	  Karen,	  når	  der	  er	  af-‐	  og	  tilgang	  af	  frivillige.	  
Feriebørn:	  6	  børn	  til	  Smilets	  lejr,	  2	  på	  ungdomslejr.	  Udvælgelsen	  sker	  over	  
sundhedsplejeren.	  
	  

g. Lektiecafe:	  LM	  
OK	  -‐	  fint	  samarbejde	  med	  skolen.	  
25	  børn	  –	  tosproget	  eller	  fra	  familienetværket.	  
	  
	  

h. Værket:	  TB	  
3	  deltagere	  og	  Trine	  som	  eneste	  frivillig.	  Mødes	  hver	  anden	  uge	  17-‐19.30.	  	  



25/4	  næste	  ”Spis	  sammen”	  arrangement,	  som	  foregår	  3	  gange	  om	  året.	  Max	  40	  
personer.	  
	  

i. Sprogcafe:	  BF	  
12	  frivillige	  og	  ca	  50	  deltagere,	  hvoraf	  ca	  halvdelen	  er	  børn.	  	  
Mødes	  hver	  mandag	  18.30	  –	  20.00	  
10/3	  er	  der	  teater	  på	  biblioteket.	  
19/3	  vises	  Sognefilmen.	  
	  

j. Vågetjenesten	  AA	  
AA	  var	  ikke	  tilstede	  pga	  sygdom.	  
	  

k. Næstformand/Huset:	  SN	  
Møde	  i	  Kommunekredsbestyrelsen	  afholdt	  den	  17.jan.:	  
Der	  er	  planer	  om	  etablering	  af	  en	  ”hjerteløber”	  ordning.	  Arrangeres	  sammen	  med	  
Lion’s	  og	  i	  hele	  kommunen.	  
Roll-‐ups	  anskaffes	  til	  fælles	  brug	  i	  kommunen	  til	  udstillinger	  mm.	  
Næste	  møde	  i	  KKB	  19/9.	  
Sangkraft	  har	  anmodet	  om	  interessetilkendegivelse	  ifm.	  en	  fondsansøgning.	  Idé:	  
lave	  en	  sammenkomst	  med	  flygtninge	  og	  Haarbygensere,	  hvor	  Sangkraft	  også	  
deltager.	  Steen	  orienterer.	  
	  

l. Formand:	  CK	  
Har	  modtaget	  materiale	  fra	  AB	  og	  fået	  en	  rundtur	  i	  huset.	  Deltager	  i	  
formandskursus	  6-‐8/4	  i	  KBH.	  Derudover	  er	  der	  flg.	  Kommende	  møder:	  

i. Formandskonference	  21.04.	  2018	  
ii. Fynsk	  Formandsnetværksmøde	  17.04.2018	  

	  
m. Landsindsamling/julehjælpen:	  LB	  

Overtaget	  efter	  CP.	  Deltager	  i	  lederkursus	  17/3.	  
LB	  kan	  evt.	  Deltage	  i	  møde	  i	  familienetværket	  og	  sprogcafe	  før	  jul.	  	  

6. Evt.	  
Henvendelse	  fra	  Assens	  vedr.	  Fællestur	  til	  Frivillighuset	  i	  KBH.	  
	  

7. Næste	  møde	  

Afholdes	  den	  14.	  Maj	  kl.	  16.30.	  


