
Røde Kors 

Haarby  

Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 7. marts kl 17:30  

Dagsorden  

Afbud; Trine 

 

Formanden har ordet  

• Velkomst. Glad for at se næsten alle aktivitetsledere samt alle bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

• Fotografering (gruppebillede af hel flokken til hjemmesiden) ved næste møde (Jesper 

arrangerer med Jeanine) 

• Referent (Tine i.s.f. Trine) 

• Forslag fra Lisbeth Berthelsen: ”Oplæsning og godkendelse af dagens referat som et fast 

punkt ved alle møder” - Vedtaget 

• Kort orientering om Jespers baggrund og erfaringer. Glæder sig til at fokuserer på 

medmenneskelighed 

• Jesper har seneste to år lært Røde Kors nærmere at kende og mener at have identificeret to 

primære værdier og aktiver: Røde Kors navnet + Stor skare af aktive og engagerede 

frivillige. Vi skal værne om og passe godt på begge dele 

• Jespers indledningsvise vision for Røde Kors Haarby: 

o Fastholde, værne om og robustgøre alt det gode vi har & gør  

o Lav om på og udbedre det, der ikke fungerer 

o Jesper finder, at formandens rolle er at fastholde, robustgøre og eventuelt skabe 

eller udvide rammerne for at aktivitetslederne kan udfolde sin & deres frivilliges 

energi & gerninger 

o Alle aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer er altid velkomne til at spørge, dele, 

drøfte hvad I har lyst til og behov for. Ring/SMS/mail gerne. Målsætning er at svare 

senest følgende dag 

o Jesper ser også at formandens rolle er at være aktiv og opsøgende i forhold til 

landsledelsen (jeres repræsentant der) og formidle den information og den hjælp I 

har brug for 

• Jespers plan for de første 100 dage 



o Lær de enkelte aktivitetsområder at kende. Bad om at blive inviteret til en aktivitet, 

begivenhed eller 1:1 møde med samtlige aktivitetsledere inden til at finde sted inden 

udgangen af april 2019 – Ansvarlig: Aktivitetslederne 

o Deltager i formandskursus 5. – 7. april 

o Deltager i formandskonference 9. maj 

o Udarbejder skitse til plan for året. Udsendes før næste møde, hvor den drøftes og 

besluttes 

• Mødestruktur 

o Skal vi mødes alle sammen hver gang? (Bestyrelse, suppleanter, aktivitetsledere) og 

hvor ofte? – God drøftelse heraf, med indikation fra flere af, at det ikke er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt at alle mødes hver gang. Jesper udarbejder oplæg til 

differentieret mødeplan til drøftelse og beslutning på næste møde 

• Deling af information 

o Alt til alle eller sorteret? – God drøftelse med konklusion at, Jesper sorterer 

information, således at bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere respektive for den 

information, der er relevant for vedkommendes opgave og ansvarsområde. 

 

 

2. Aktivitetslederne har ordet (3 min status om hvad der er godt & hvad skal der gøres noget ved)  

a. Lektiehjælp – Orientering v/ Lise  - Der er 12 lektiehjælpere på skolen. 

De kommer forskellige dage og hjælper forskellige børn. Der holdes 

halvårlige møder.  

b. Landsindsamling / julehjælpen– Orientering v/ Lisbeth - 

Landsindsamlingen foregår hvert år den 1.søndag i oktober. Alt styres fra 

hovedkontoret. 

c. Samværdighed – Orientering v/ Trine  

d. Ferielejre – Orientering v/Karen - Der er børnelejr i Uge 29 og 

ungelejr i uge 28. Ansøgningerne går igennem sundhedsplejerske Lene 

Bovin på Hårby skole. Tine undersøger om børn fra Jordløse skole også 

kan komme i betragtning. 

e. Hjemmesiden – Orientering v/ Karen - Hjemmeside har i nuværende 

form eksisteret siden 2016. Karen modtager gerne input fra aktiviteterne. 

Karen har ønske om et webmaster kursus.  

f. Genbrug – Orientering v/ Ulla - Butikken tjente godt i januar, mere end 

sidste år. Der er startet to nye frivillige og én er stoppet. I næste uger 

holdes der udsalg på vintertøj. I starten af april er der “Smid tøjet” 



kampagne. Der pyntes op med kampagnemateriale i vinduerne. Der er 

indkaldt til personalemøde i d. 26. marts. 

g. Nørklegruppen – Orientering v/ Annette R - Der arbejdes på en tur til 

frivillighuset. Der er også interesserede fra butikken. Onsdag d.10/4 holdes 

der forårsfrokost. Jesper er hermed inviteret. Der er nørklere, der mødes i 

huset og der er frivillige, der nørkler hjemme. Må efterlønner godt lave 

frivilligt arbejde ?  Jesper undersøger det.  

h. Besøgstjenesten – Orientering v/ Marianne - Marianne får jævnligt 

opringning med behov for besøgsven. Modtagertypen har ændret sig, flere 

er mere mobile og derfor vil de prøve at lave en caféaften og evt en 

biograftur. Der er planlægningsmøde d.21/3. Der er bla ønske om oplæg 

fra diætist. Den 27/3 afholdes der forårsmøde med besøgsvennerne. Jesper 

er hermed inviteret. Da der ikke er nogen tjeneste i Glamsbjerg har vi også 

modtagere i Glamsbjerg. Marianne har været til møde med 

kommunekredsens besøgsledere.  

i. Sprogcafé for voksne – Orientering v/ Bodil - Vi arbejder med at forstå 

konsekvenserne af den nye Lovgivning L 140. Bodil har været på kursus i 

loven og den er omfattende. Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt 

deltage i et informationsmøde med vores flygtninge ang Lov 140. Bodil har 

kontaktet Jesper Kjærgård fra RK i stedet for. Der er mange børn med 

forældrene i sprogcaféen og det giver meget larm i lokalet. Vi har derfor 

fået lov til at bruge Røde Plads på skolen. Vi dækker også flygtninge i 

Glamsbjerg. Jesper Kjærgård vil prøve at starte noget i Glamsbjerg. 

j. Vågetjenesten – Orientering v/ Hanne - Hanne skal på kursus for nye 

aktivitetsledere. De frivillige har ønske om oplæg med evt en sygeplejerske, 

der kan fortælle om døende. Bodil har evt en kontakt.  De er ca 15 

frivillige. Der er meget skiftende behov og derfor er nogle også med i 

demenscafé og besøgstjeneste. Der er indgået samarbejdsaftale med 

kommune og plejehjemmene. Jesper kontakter Anni ang aftalen. 

k. Familienetværk – Orientering v/ Annette C - Der er 

planlægningsmøde d.23/4 kl.15.30 i huset. Der skal planlægges en aktivitet 

d.2/4. Der er plads til to nye familier. 

l. Samværdighed – Orientering v/ Jette -  

m. Internationalt arbejde/Venskabsprojekt - – Orientering v/ Søren - 

Søren har talt med Troels fra Vissenbjerg ang fælles venskabsprojekt i 

Kenya. Søren vil henvende sig til Hovedkontoret. Hver afdeling skal give 

15.000 kr  til projektet. Måske kunne efterskolen være interesseret i et 

samarbejde ? Søren, Jesper og Steen sætter sig sammen og snakker 

projektet igennem.  

n. Økonomi v/ Inge Lise -  Kassebeholdning er på 50.000 kr. Det er 

som det plejer på dette tidspunkt. Der er modtaget § 18 midler. Ingen har 



fået, hvad de har søgt om. Steen og Søren tilbyder at hjælpe med 

ansøgninger. Karen er tovholder på ansøgninger på §18. Jesper gør 

opmærksom på at Rise-Flemløse bank udlodder hvert år 300.000 kr til 

velgørende formål  Der opfordres til at søge det eller andre fonde. Jesper 

undersøger politikken omkring søgning af fonde. 

o. Huset v/ Steen - Steen gør opmærksom på at det er kalenderen i 

gangen gælder. Husk at kig og skriv.  Der er mest egne aktiviteter, men vi 

har også lejere i huset. Der er fået dispensation til at vente med det halve 

kloaksystem. Kvartalsrengøring styres af Janine og går på omgang mellem 

aktiviteterne. Vi overtog huset for 10 år siden og der bør lægges en 

vedligeholdelsesplan. Det kigger Steen og Jesper på.  

 

3. Håndtering og anvendelse af donationer – Oplæg v/ Ulla – Vi drøftede 

donationer. Jesper laver forslag til næste gang ud fra vores drøftelse.  

4. Persondataforordningen (GDPR) i praksis – Oplæg v/ Jesper – 

Jesper laver udkast til procedure. Persondataforordningen (GDPR) i praksis  

• Jesper orienterede om at EU persondataforordningen også gælder for frivillige 

organisationer 

• Hovedmål: Vi skal beskytte vores frivillige samt dem vi hjælper og har kontakt med 

Fire hovedområder. 

i. Passe på vores data, specielt de personhenførbare 

1. Frivillighedsaftaler 

2. Lister over frivillige 

3. Oplysninger om dem vi hjælper 

ii. Billeder 

1. Offentlige rum 

2. Samtykke 

iii. Retten til at blive glemt 

iv. Der skal foreligge skriftlige forskrifter 

• Jesper indhenter information fra landsorganisationen ved fromandskurset og 

udarbejder et udkast forskrift til drøftelse på næste møde. Alle aktivitetsledere skal 

samle og/eller skabe overblik over respektives frivilliges ”Frivillighedsaftaler” 

 

 

 

 

5.Evt 

• Pr.ansvarlig: punkt  til næste gang 



• Kan man være frivillig uden at være medlem ? 

• Røde Kors folder skal opdateres 

• Information om Bobbelberg sendes ud 

 

Næste møde: Tirsdag d.14/5 kl.17.30. 

 

Referent: Tine Teilman 

 


