
Referat af bestyrelsesmøde den 1. august 2019 

Afbud: Jette, Marianne og Hanne. 

1. Formanden har ordet 

Jesper fortalte, at Assens-afdelingen flytter til nye lokaler. Det giver dem mulighed for at udvide 

aktiviteterne og butikken, hvor de skal til at sælge møbler. Fremad kan vi derfor henvise til Assens, hvis 

der er nogen, der henvender sig om møbler.  

Røde Kors nationalt har skærpet sin profil – både i dagspressen og på sociale medier ser man mere og 

mere omtale af Røde Kors. Det foregår meget sagligt og apolitisk. Det kan komme til at påvirke os alle 

sammen, fordi vi er eksponenter for Røde Kors i vores lokalområde. Vi kan få både positive og negative 

reaktioner fra medborgere. 

Bodil har arbejdet med at skaffe haver til flygtningefamilierne. Der var indledningsvis en kontakt til 

kommunen, men uden resultat. Derefter blev der lavet en avisartikel om behovet, og det gav tilbud om 

haver i Dærup, Haastrup og Jordløse. Afstanden har desværre været et problem. Det har været positivt 

med pressekontakten på initiativ af aktivitetslederen. Det er arbejdsgangen også fremadrettet. Vi har 

ikke en pressetalsmand. Formanden vil gerne orienteres, når der er noget på vej.  

En flygtning er kommet i økonomiske og juridiske problemer. Vi skal kontakte Dansk Flygtningehjælp, 

hvis der er behov for rådgivning om juridiske problemer.  

Hvilken form for frivilligt arbejde må man udføre, når man er på overførselsindkomst? Jesper har lavet 

en vejledning til os, og derudover vil man altid kunne finde de opdaterede regler på Center for 

Frivilligheds hjemmeside.    

 

2. Aktivitetslederne har ordet 

 

a. Lektiehjælp 

Det nye skoleår starter lige om lidt. Der er 21 børn og 12 frivillige involveret i aktiviteten og det 

er et godt match. Den nye skoleinspektør og Jesper deltager i opstartsmødet den 8. august. 

 

b. Landsindsamling 

Materialerne er bestilt, og det kører planmæssigt.  

 

c. Samværdighed 

Der er godt gang i aktiviteten. Der er to nye samværsvennepar på vej. 

 

d. Ferielejre 

Børnene har været afsted, og det er kørt som det skulle. Seks til børnelejren og to til 

ungelejren. Vi fik i sidste øjeblik en ekstra plads. Og en plads mere blev det til. Vi har dog kun 

betalt for seks pladser. 

 

e. Hjemmesiden 

Artiklen om haverne bliver lagt på hjemmesiden. Stof til hjemmesiden modtages meget gerne. 

 

f. Genbrug 

Vi tjener godt med penge for tiden, og indtjeningen ligger lige lidt over det forventede. 

 

g. Nørklegruppen 

Vi holder sommerferie, men der bliver arbejdet derhjemme. Vi vil gerne til København og 



besøge Frivillighuset. Har vi råd til, at vi kan komme afsted? 

 

h. Besøgstjenesten 

Det går godt med cafeen, og den fortsætter derfor resten af året. Der er brug for flere frivillige. 

 

i. Sprogcafe for voksne 

Vi var på sommerudflugt til campingpladsen inden sommerferien. Det gik godt, og vi har i det 

hele taget nogle rigtig gode udflugter. Cafeen starter igen 12. august, og der er udflugt til 

Zoologisk Have den 25. august.  

 

j. Vågetjenesten 

Hanne har fået opdateret en folder om aktiviteten, og der er blevet lavet en ”upersonlig” 

telefon.   

 

k. Familienetværk 

Familienetværket skal til Agger Parkgolf den 6. august. Der er kommet en ny familie med.  

 

l. Internationalt arbejde 

Hovedkontoret har sendt en invitation til en studietur til Etiopien i november måned. Man får 

alt betalt, og man skal være villig til at holde oplæg efterfølgende. Søren havde 11 oplæg i løbet 

af det efterfølgende år.  

 

3. Erfaringsudveksling om hvervning af frivillige 

Hvordan gør vi? Hvem har gode erfaringer?  

 

Lise gav udtryk for, at det er nemt og dejligt. 

 

4. Økonomi 

Der er plads til at opfylde de behov, som de forskellige aktiviteter har budt ind med til Jesper.  

 

Der er arbejdet videre med vedligeholdelsesplanen for huset. Lånet vedrørende hovedstolen vil blive 

omlagt. Vi kan ikke øge hovedstolen hos kreditforeningerne, fordi vi er en forening. Det er muligt, at 

Røde Kors’s Hovedkontor vil gå ind og hjælpe os som kautionist. 

 

 

5. Sæsonstartsfest 

Der er en enkelt ændring i programmet. Det bliver Lines leder, der kommer i stedet for Line. Vi må 

sende invitationen ud lige så snart, at vi har den opdaterede udgave fra Jesper. John Erik 

akkompagnerer til fællessangene.  

 

 

6. Eventuelt 

Den fælles informationsfolder er lige ved at være færdigopdateret. 

 

 

7. Kommende møde 

Torsdag den 19. september kl. 17.30 (bestyrelsesmøde) 

Torsdag den 28. november kl.17.30 (Aktivitetsledermøde, Tine er referent) 

 


