
Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. 4. 2016 

Afbud:  Gitte Hansen og Grethe Bisgaard 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

 

2. Ny aktivitet: 

Aktivitetsleder:  Trine Brüsch.  ’Netværket’, som er en aktivitet for ensomme voksne mellem 30 og 60 

år, etableres hen over de næste måneder med hjælp fra konsulent Eas Skibsted Nielsen.  

 

3. Smid tøjet kampagne: 

Tøjsnor, container og bannere stilles op mandag d. 11.4. Event d. 20.4. fra kl. 16 – 17.15 med 

efterskolens dansepiger. 

 

4. Rekruttering af aktivitetsledere 

Lokalavisen har d. 12.4. en artikel vedr. Gerdas ønske om at stoppe som butiksleder og samtidigt en 

opfordring til at melde sig som ny leder. Samtidig sættes en annonce på diverse Facebook sider. 

Bodil Frederiksen er ny leder af sprog cafeen. 

Ingelise Hansen er ny kasserer. 

Ny aktivitetsleder også næsten klar til at overtage lektiecafeen. 

 

5. Nye tagrender: Der afsættes  kr. 5 – 6.000 til udskiftning af tagrender på huset, idet de ikke længere 

kan ’lappes’.  

 

6. Overdragelse af kassererfunktionen: Jævnfør generalforsamlingens mandat til at finde og indsætte ny 

kasserer, besluttede bestyrelsen at indsætte Ingelise Hansen som ny kasserer. Alice Larsen igangsætter 

overdragelsen. 

 

7. Siden sidst:    

AB: Event på Assens Rådhus d. 14.4. arrangeret af kommunekredsen. TV2 dækker begivenheden på 

direkte TV kl. 16.10.   

 

 SN: Der ledes efter nye lokaler til sprogcafeen, idet egne lokaler er for små. Der forespørges på lån af 

Linien 2.  Steen og Anni deltog i møde på Rådhuset vedr. evt. samarbejde mellem frivillige 

organisationer og kommunen omkring støtte til sårbare familier. Nyt møde d. 21.4. Frivillighedsrådet 

ændres, idet den nye kommunalbestyrelse vil udpege rådet. 

AC: Der har været arrangement i familienetværket i vinterferien: fælles morgenmad og biograftur. Der 

er møde i familienetværkets frivilliggruppe mandag d. 11.4 og nyt arrangement d. 21.4., hvor der 

planlægges en tur til Trunderupskoven. 

AL: Referater fra dagens møde og generalforsamlingen skal underskrives, så de kan anvendes til 

overdragelse af kassererfunktionen.  Regnskabet til generalforsamlingen ’koges ned’ til det, der 



anbefales af Røde Kors for at lette overblikket. Problemer med skift af forsikringsselskab skulle være på 

plads.  

GB: Reoler sættes til salg. En dame stoppet i genbrug. Til gengæld er der kommet to nye til. Der er 

afholdt vellykket personalemøde. 

AA: Vågetjenesten har været kaldt ud en enkelt gang siden sidst. 

KJ: Alle tilbagemeldinger vedr §18 samles for eftertiden hos Karen, der sender dem videre til 

kommunen. Der er fundet seks børn til deltagelse i sommerlejren i uge 29 og to unge, der skal på 

ungdomslejr i uge 28. Der er p.t. registreret 168 i KONTAKT hvoraf 96 er medlemmer. Den nye 

hjemmeside blev lanceret d. 10.3. Husk at sende billeder og tekster, så den kan opdateres og være 

super aktuel hele tiden. 

AR: Der holdes nørkleafslutning onsdag d. 13.4.  Annette finder 2 – 4 nørklere, der har lyst til at være 

med til at sidde i Brugsen d. 20.4., når der er Smid Tøjet event. 

LM: Lise og Bodil deltog i meget informativ temadag om ’Lovgivning på integrationsområdet’. 

UT: Der er stor udskiftning i besøgskorpset p.t. 3 besøgsvenner er stoppet pga. sygdom og til trods for 

at der er kommet 2 nye til siden sidst, så er der nu 8, der venter på en besøgsven. Anni sender en 

opfordring ud på FB til at melde sig som besøgsven. Besøgslederne i kommunekredsen foreslår, at der 

afholdes fælles temadage hvert andet år i stedet for hvert år.  Dette år holdes temadagen i Haarby d. 1. 

oktober.  

8. Evt.  

 Punkt på dagsorden til næste møde: bevilling af bidrag til det internationale arbejde. 

 Der vil i fremtiden sandsynligvis blive brug for at lave familielejre igen for flygtningefamilierne 

evt. i samarbejde med Assens.  

 

9. Nyt møde og sommerafslutning: fredag d. 10 juni kl. 18.  


