
Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2018 

 

Afbud: Annette, Anette og Marianne. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Præsentation af ny aktivitet - Samværdighed 

Anni Brejnholt fra Landskontoret samt Jette Lisberg, der er ny aktivitetsleder for Samværdighed, var til 

stede og præsenterede formålet med samt organiseringen af den nye aktivitet. Det er gået stærkt siden 

sidste bestyrelsesmøde. Der er ved at blive indgået en samarbejdsaftale mellem Røde Kors, Assens 

Kommune og Bedre Psykiatri, hvor alle parter er meget begejstrede for ideen/aktiviteten. Jette Lisbjerg 

og Trine Brüsch deler aktivitetslederposten og er allerede i gang med at starte op med at hverve 

frivillige som besøgsvenner. Finansieringen af befordring for de frivillige er aftalt i regi af 

kommunekredsen.   

 

3. Landsmøde den 3. november 

Repræsentantskabet skal drøfte et nyt manifest for Røde Kors. Bestyrelsen bakkede op om de nye 

tanker om Røde Kors som en bevægelse. Det er godt, hvis der bliver set på nye måder at være frivillig 

på. Det har vi brug for at være åbne overfor. 

  

Kandidaterne på valg blev drøftet. Der var fuld opbakning til Connys overvejelser.   

 

4. Bestyrelsesmøde den 11. december  

Mødet den 11. december 2018 bliver holdt hjemme hos Inge Lise. De praktiske opgaver blev fordelt.  

 

5. Støtte til internationale projekter 

Søren Thomsen vil gerne overtage posten med det internationale arbejde. Det vil ske en koordinering 

med resten af kommunekredsen på et møde den 8. november.  

 

6. Siden sidst 

a. Landsindsamling 

Lisbeth berettede om første landsindsamling som aktivitetsleder. Der har været en god kontakt 

til indsamlerne og god fornemmelse for opgaven. Resultatet for Haarby er mere end godkendt. 

Vi bevarede vores gennemsnit, mens det faldt på landsplan. 

 

Der er ved at være klar til indsamling til julehjælpen. Det blev drøftet, om der er kendskab de 

rette steder i forhold til muligheden for at søge julehjælp, ligesom tildelingen blev drøftet. Vi 

fastholder samme kriterier og beløb som de foregående år. 

 



b. Kasserer 

Inge Lise kunne fortælle, at afdelingens økonomi ser fornuftig ud. 

 

c. Genbrug 

Omsætningen i august og september måned lå under det forventede, mens oktober måned er 

på niveau. Kloakarbejdet foran butikken har åbenlyst haft indflydelse på omsætningen. 

 

d. Familienetværk 

Der blev afholdt et vellykket arrangement i efterårsferien med fælles morgenbrød og tur i 

biografen. Det traditionelle julearrangement med banko i december er ved at blive forberedt.  

 

e. Lektiehjælp 

Aktiviteten forløber som den skal, og hjælpen gør god gavn. De frivillige i aktiviteten samles 3-4 

gange om året. 

 

f. Sprogcafe 

Der er en stor frivilliggruppe for tiden, som fungerer godt.  

Landskontoret er kommet på en ny ide med fokus på at invitere flygtningefamilier indenfor i 

danske hjem. Flere af de frivillige har inviteret familierne hjem i mindre grupper og det 

fungerer godt.   

 

g. Vågetjeneste 

Der er rekrutteret nye frivillige, og der er nu 15 vågere. De er begyndt at have opgaver om 

aftenen, hvor det tidligere primært var om natten, at der blev våget.  

Vågerne vil gerne mødes med hinanden. Det blev aftalt, at der kan bydes på smørrebrød til 

arrangementet. 

 

h. Næstformand 

Der blev orienteret om vedligeholdelse af huset. Der har været en vandskade, grundet et utæt 

rør under gulvet. Skaden er anmeldt til forsikringsselskabet. Det blev besluttet, at der indkøbes 

glas for 3-400 kr. Muligheden for at støjdæmpe det store lokale med scenestof blev drøftet. 

 

i. Formand 

Det går ikke så godt med at få folk til at melde sig til hjertestarteraktiviteten. Muligvis på grund 

af længden af kurset (7 timer). Der bliver samlet op på et kommende møde i kommunekredsen.  

Vi har fået 27 nye medlemmer i september måned. Vi har 128 medlemmer, hvoraf små 100 er 

frivillige i afdelingen. 

 

 


