
    
 

Haarby afdeling 
 

 
 

Møde med bestyrelse 19. maj 2020 

Referat 

 
 

Deltagere: Jesper Britze, Marianne Aagaard, Karen Jensen, Lise Michaelsen, Søren Thomsen, Inge 

Lise Hansen, Grethe Bisgaard, Tine Teilman, Ulla Britze, Per Torsten Sørensen 

 
Dagsorden 

1. Aktuel status vedrørende restriktioner samt lempelser heraf – Jesper 
2. Røde Kors hovedkontor syn på & vurdering af restriktioner og lempelser – Per 
3. Forberedelser til genåbning af butikken – Ulla 
4. Beslutning om genåbning af butikken – Bestyrelsen 
5. Drøftelse af retningslinjer for genåbning af øvrige aktiviteter – Alle 
6. Økonomi, status – Inge Lise 
7. Eventuelt 

  
  
Referat: 
  
Ad: 

1. Jesper orienterede om begrundelse for indkaldelse af bestyrelsen. Dagsordenen er 

hovedsagelig en drøftelse af genåbning af Røde Kors Hårby, ud fra de gældende regler 

samt drøftesle af generelle retningslinjer for åbning af øvrig aktiviteter 

Af hensyn til overholdelse af gældende grænse forsamlinger var alene bestyrelse, 

butiksbestyren samt regionskonsulent Per Torsten Sørensen inviteret. 

Der afholdes møde for aktivitetsledere onsdag, den 27. maj, hvor formålet primært er at 

drøfte genåbning/genoptagelse af respektive aktivitetsområder. 

2. Orientering fra regionskonsulent Per T Sørensen: Røde Kors lukkede alt ned ud fra et 

forsigtighedsprincip - det samme gælder genåbningen. Butikkerne i Røde Kors er en 

væsentlig indtægtskilde til, at vi kan drive aktiviteterne i Røde Kors i DK. Der er nu et stort 

behov for at genåbne både butikker og sociale aktiviteter. Røde Kors er rundt omkring i 

landet i gang med at åbne under de givne retningslinjer og under trygge forhold. Da Røde 

Kors arbejder med mange sårbare grupper er forsigtighedsprincippet det vigtigste, så alle 

er trygge, både frivillige og borgere. Der er kommet mange nye frivillige i Røde Kors, især i 

hjælpenetværket. Der vil i slutningen af juni blive afholdt Folkemøder rundt omkring 

i  Danmark, hvor dagsordenen er, hvad gør vi i aktuelle kriser fremover. Coop er 

samarbejdspartner og lægger lokaler og forplejning til.  

3. Orientering fra Ulla ang genåbning af butikken: Ulla har haft besøg af John Vestergaard 

(konsulent indenfor genbrug) ang rådgivning om genåbning. Der er sørget for håndsprit 



indenfor døren, plexsiglas, sprit til fladerne, plastikhandsker mm. Ulla har haft møde med 

de frivillige i to hold. De frivillige er trygge ved de nye rammer og alle er klar til at begynde 

igen. Der må komme 4 kunder ad gangen. Ingen adgang for kunderne gennem køkkenet.  

4. Bestyrelsen besøgte den fine butik og bakker op om genåbningen af butikken. Første 

åbningsdag er mandag d.25/5 med samme åbningstider indtil videre. 

5. Øvrige aktiviteter: Marianne og Jesper holder møde med aktivitetslederne i næste uge for 

at drøfte retningslinjer for genåbning af de øvrige aktiviteter. Bestyrelsen er trygge ved at 

aktiviteterne går i gang igen. Retningslinjerne om 1 meters afstand skal overholdes, men 

det er stadig gældende med 2 meters afstand mellem personer i risikogruppen. Udgifter til 

værnemidler afholdes af Røde Kors.  

6. Budget: Jesper og Inge Lise kommer med et revideret  budget. Det gamle kan ikke holde, 

da vi har mistet indtægter pga lukket butik. Vi vil søge kompensation på driftsomkostninger. 

Jesper og Inge Lise undersøger det.  

7. Evt. 28/8 er Strandby booket til opstartsfest. Det overvejes efterfølgende om der på det 

tidspunkt er myndighedshjemmel til så stor en forsamling samt om lokalafdelinegs økonomi 

kan rumme arrangementet. 

Der mangler èn deltager ( 13-17 år)  til ungelejren i juli. Tine opsøger udskolingslærerne på 

skolen for at finde en ung deltager. Tilmeldingsfrist 1.juni. 

  

Referent: Tine 
 

 


