
    
 

Haarby afdeling 
 

 
 

Møde med aktivitetsledere 27. maj 2020 

Referat 

 
 

Deltagere: Jesper Britze, Marianne Aagaard, Ulla Britze, Annette Christensen, Annette Rasmussen, 

Bodil Frederiksen, Lisbeth Bertelsen, Steen Nielsen, Trine Brüsch 

Der forelå afbud fra Hanne Jensen, der forinden havde givet Jesper status og plan vedrørende 

Vågetjenesten. 

De aktivitetsledere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen var ikke inviteret af hensyn til 

overholdelse af gældende regler vedrørende forsamlinger. Status og planer vedrørende respektive 

aktiviteter blev redegjort ved møde for bestyrelsen den 18. maj og gengivet ved nærværende møde. 

 
Dagsorden 

1. Aktuel status vedrørende restriktioner samt lempelser heraf – Jesper 
2. Erfaringer vedrørende forberedelse til samt genåbning af butikken – Ulla 
3. Overvejelser samt forberedelser vedrørende genåbning: 

1. Familienetværk – Annette 
2. Nørklerne – Annette 
3. Sprogcafé – Bodil 
4. Vågetjenesten – Hanne 
5. Besøgstjenesten – Marianne 
6. Røde Kors huset – Steen 
7. Samværdighed – Trine 

4. Økonomi, status samt retningslinjer for resten af året – Jesper 
5. Eventuelt 

  
  
Referat: 
  
Aktuel status: Jesper opfordrede til, at aktivitetslederne fulgte med i de generelle åbningstiltag fra 

myndighederne. Det er vigtigt at beskytte vores frivillige og dem vi hjælper. 

Erfaringer vedr. forberedelse til samt genåbning af butikken: Ulla har afholdt møder med de 

frivillige, hvor følgende blev aftalt. Sprit og handsker er tilgængelige i huset. Der afsprittes efter hver 

kunde. Max 4 kunder i butikken af gangen. Kunder har ikke adgang til huset i øvrigt. Ved nødstilfælde 

kan kunden låne toilet. Skal dog gå uden om huset og ind af døren i gården. Her benyttes toilettet 

lige inden for døren. Efterfølgende rengøres toilet og vask. Butikken har været godt besøgt i de 

første åbningsdage. Aktivitetslederne beså butikken. 

Overvejelser samt forberedelser vedrørende genåbning 

Familienetværket: Det er lukket ned. Genoptager aktiviteterne til august. Der søges 

om hjælp til opstart fra centralt hold. 



Nørklerne: Der strikkes hjemme sommeren over. Annette bringer garn ud. I juni 

tilbyder Annette ”garn, kaffe og snak” to gange.  

Sprogcafé: Opstart den 15. juni. Mænd og kvinder hver for sig, således at børnene 

kan passes hjemme. Der er to møder inden sommerferien. Opmærksomhed på 

kvadratmeter og afstand.  

Vågetjenesten: Kontakt til sundhedsmyndighederne. Må ikke komme på 

plejehjemmene. 

Besøgstjenesten: Besøg på plejehjem er ikke muligt. Her afventes nye retningslinjer 

den 8. juni. Hjemmebesøg kan genoptages, hvis besøgsven og –modtager kan 

overholde afstandskravene og er trykke ved det. 10. juni er Haarby vært ved møde for 

aktivitetslederne for Besøgstjenesten i kommunen. Den 2. september inviteres til 

netværksmøde for ”bestyrere” af sociale cafeer på Fyn. Begge arrangementer er i 

samarbejde med Anni Brejnholt. 

Røde Kors Huset: Generelle vandproblemer på grund af viberationsskader. Steen har 

foretaget hyppige tjek af huset. Stikledninger er lagt ind. Der er etableret ny 

fortovsfront.  

Samværdighed: Det er lukket ned. Trine har afventet dette møde før genåbning. I juni 

planlægges et møde for de frivillige.  

Lektiehjælp: Genoptages efter sommerferien. 

Sommerlejrene: Forventes gennemført. 

 

Økonomi: Der er ansøgt om dækning af driftsudgifter. Som udgangspunkt skal vi forsøge at 

gennemføre planlagte aktiviteter. Om nødvendigt skubbes udgifter til vedligeholdelse. Jesper 

undersøger om, der skal betales moms af udgifterne til kloakarbejdet.  

Eventuelt: Der indkaldes til møde med bestyrelsen og aktivitetslederne om en måned. Hvis det 

antalsmæssigt er lovligt. 

Der er reserveret lokale til afholdelse af ”Frivillghedsfest” den 28. august. Hvorvidt arrangementet 

afholdes kommer an på de på det tidspunkt gældende anbefalinger og regler vedrørende 

forsamlinger og afstandskrav samt på lokalafdelingens økonomi, idet det lægges op til at styrende 

princip er gennemførelse af så mange aktiviteter som muligt i respektive aktivitetsområder. 

 

 

Referent: Marianne 

 

 


