
Referat af bestyrelsesmøde den 14. maj 2018 

 

Afbud: Lise Michaelsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

 

2. Velkommen til ny aktivitetsleder 

Hanne Jensen har overtaget som aktivitetsleder for Vågetjenesten.  

 

3. Sæsonstartsfest den 31. august 

 

Bestyrelsen fordelte de praktiske opgaver i forbindelse med sæsonstartsfesten.   

 

Conny står for invitationen, og aktivitetslederne sørger for at sende/aflevere til de frivillige i 

aktiviteten. 

 

Conny og Steen laver aftaler med oplægsholderne. Oplægsholderne vil være vores konsulent 

fra Røde Kors samt Søren Thomsen, som vil fortælle om hans rejse med Røde Kors til 

Hviderusland i maj 2018. 

 

Menu: Aftalen er på plads med forsamlingshuset og kogekonen. Vi vil gerne have noget med 

fisk til forret og hjemmelavet is til dessert. Småkager til kaffen: Karen og en mere bager 

småkager. 

 

Steen står for drikkevarer.  

 

Borddækningen starter kl.10 for dem, der kan. Lisbeth og Ulla står for pynt og blomster til 

bordene. 

 

Bordplanen står Karen for.  

 

Underholdning: Conny kontakter Claus Poulsen.  

 

Oprydning: Trine, Inge Lise og Annette. 

 

4. Beredskab  

Bestyrelsen drøftede oplægget fra Landskontoret vedrørende frivillige beredskaber. Der var 

enighed om, at vi vil prioritere opbygningen af førstehjælperkorpset i første omgang. Conny 



giver derfor besked til Landskontoret om, at vi ikke bidrager aktivt til udviklingen af aktiviteten, 

men gerne vil holdes orienteret om udviklingen (mulighed 3). 

 

5. Orientering om ny persondataforordning 

Der er en ny vejledning på vej fra Landskontoret. Vi afventer den, inden vi gør andet, end vi 

hidtil har gjort. Conny sender den til bestyrelsen, når hun modtager den. 

 

6. Presseansvarlig 

Claus Poulsen har tidligere stået opført som presseansvarlig, og der er derfor behov for at få udpeget 

en ny. Bestyrelsen drøftede situationen og fandt frem til, at det i realiteten har været aktiviteterne selv, 

der har varetaget pressekontakten for eget område. Den fremgangsmåde fortsætter med kopi til Karen, 

så hun kan lægge artiklerne på hjemmesiden. 

 

Derudover blev det drøftet, at vi skal være bedre til at få tekst med i det husstandsomdelte 

nyhedsbrev. 

 

7. Tur til Frivillighuset 

Bestyrelsen er interesseret i at besøge frivillighuset på Blegdamsvej. Conny undersøger datoer med 

Frivillighuset. Vi skal have undersøgt, hvordan vi kommer billigst frem og tilbage. Derudover er alle 

bestyrelsesmedlemmer indstillet på at bidrage med et tilskud på 100 kr. pr. person til transporten. 

 

8. Siden sidst 

 

A. Kasserer 

Der blev uddelt regnskab til alle aktivitetsledere. Der er en del penge på kontoen lige nu, hvilket 

hænger sammen med, at der endnu ikke er forbrugt så meget af §18-midlerne.  

 

Der er råd til at bruge nogle penge på et lokalt projekt. Det blev besluttet, at afsætte midler til at op til 

fire familier kan komme på familielejr på Vesterdal Efterskole i juli måned. Det koster 2.500 kr. pr. 

familie.  

 

B. Genbrug 

Det går godt i butikken, hvor indtjeningen på nuværende tidspunkt ligger over det budgetterede.  

 

Der er overvejelser om, hvorvidt vi skal ændre på skiltningen. Det bliver undersøgt, hvor meget det 

kommer til at koste.  

 

C. Besøgstjenesten 

De nye aktivitetsledere er på vej rundt for at besøge alle besøgsvennerne for at lære dem at kende. 

Der er planlagt en sommerspisning på kroen den 26. juni sammen med besøgsmodtagerne. 

 

Praksis for gaver til besøgsmodtagerne blev drøftet. Røde Kors giver ikke til modtagerne – kun til de 



frivillige. 

 

D. Familienetværk 

Næste aktivitet er den 15. maj i Trunderupskoven. 

 

Røde Kors ønsker, at vi indgår i et nyt initiativ med mentorforløb. Det går vi ikke med i. Der er til 

gengæld stemning for at indgå i et andet nyt initiativ, der hedder frivillig familieven.  

 

E. Nørklerne 

Der er sommerferie indtil den 12. september. Nørklerne var den 7. maj på tur til Kliplev for at se Røde 

Kors’ samlecentral. Det var en god tur.  

 

F. Kontakt 

Der er ikke mere at tilføje.  

 

Sommerlejr: Der er tilmeldt 6 børn og 2 unge.  

 

G: Lektiehjælp 

Det går godt og forløber planmæssigt. 

 

H. Værket 

Der er for få der ønsker at deltage i Værket til, at gruppen er bæredygtig. Aktiviteten bliver derfor 

lukket ned. 

 

I: Sprogcafeen 

Der er 50 deltagere og 13 frivillige. De har set Haarbyfilmen og været på hjemstavnsgården. Der er tur 

på programmet i august måned. 

 

J: Vågetjenesten 

Aktivitetslederen er ved at skaffe nye vågere og er på vej rundt til plejehjemmene. 

 

Vagttelefonen er efterhånden meget forældet, og der blev derfor bevilget en ny mobiltelefon til 

Vågetjenesten til max. 1000 kr. 

 

K. Landsindsamlingen 

Aktivitetslederen har været til landsmøde om indsamlingen. Der ligger en god køreplan for aktiviteten, 

som bliver fulgt i hvert fald indtil der er kommet flere erfaringer med aktiviteten. 

 

L: Næstformand/Kommunekredsen 

I forhold til drift af huset er der behov for en ny tørretumbler, da den nuværende efterhånden er 10 år 

gammel. Der bliver holdt øje med et godt tilbud. 

 

Kommunekredsen er i gang med at indgå samarbejde med Hjerteforeningen og Lions Klub om et 



førstehjælperkorps. Det skal forankres lokalt i hver afdeling i løbet af kort tid. Der skal findes ti frivillige 

til hvert netværk, og der afvikles kurser for de frivillige i oktober måned. Bestyrelsen var enig om, at vi 

gerne vil indgå i aktiviteten. Conny er på opgaven pt., men der skal snart findes en aktivitetsleder og 

derefter frivillige. 

 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes den 12. september kl.16.30. 


