
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. 11. 2016 

Afbud:  Aase 

1. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

2.  Præsentationsrunde.  

Ny leder af genbrugsområdet Ulla Britze blev budt velkommen og alle præsenterede sig. 

Ulla overtager formelt opgaven som aktivitetsleder fra Gerda i januar 2017 

3. Evaluering af Landsindsamlingen.  

Der blev indsamlet kr. 34.000, hvilket var det bedste resultat på Fyn og det 3. bedste i hele 

DK. Næste år vil man kun kunne betale med Mobilpay udover kontanter, idet Swipp 

bortfalder. Jordløse beboere inddraget i indsamlingen, og de vil gerne være med igen 

næste år. Der er udarbejdet en ’drejebog’ for indsamlingen, således at det er lettere at 

overtage opgaven, når den tid kommer. Det fungerede fint, at indsamlingens hovedkvarter 

var flyttet fra Fynske Bank til Røde Kors Huset. I 2017 vil vi bruge anledningen til at fortælle 

om vores aktiviteter og evt. rekruttere nye frivillige/medlemmer. 

4. Evaluering af ’Lyserød Lørdag’ 

Hyggeligt at deltage. Mange mennesker kiggede forbi og vi fik en synlighed, som er godt for 

foreningen. Vi deltager gerne i lignende arrangementer i fremtiden. 

5. Julehjælp 

Forberedelserne er i gang. I år kan også flygtningefamilierne ansøge. Afhængig af hvor 

mange midler det lykkes at indsamle, vil der måske skulle betales for julehjælp af 

driftsoverskuddet. 

6. Nyhedsbrev og/eller selvstændig brochure til omdeling ultimo november 

Der forfattes en lille tekst vedr. julehjælp og en lille annoncelignende tekst fra 

Besøgstjenesten som sættes i det lokale Nyhedsbrev, der omdeles i slutningen af 

november. 

7. Generalforsamling februar 2017 

Der afholdes generalforsamling i Røde Kors Huset d. 22.2. kl. 19.00. Der serveres 

smørebrød, øl/vand, kaffe og småkager. Medlemmer inviteres pr. e-mail. Hvis et medlem 

ikke har e-mail får vedkommende et brev. Tilmelding senest d. 20.2. 

8. Siden sidst 

a. Formand: AB: 

i. Orientering fra kommunekredsmødet d. 21.9.  

ii. orientering fra Landsmødet 5-6. november 

b. Næstformand: SN 

c. Kasserer: ILH 

d. Besøgstjenesten: UT 



i. Der blev afholdt besøgsvennedag for hele kommunekredsen på 

Strandgården i Haarby d. 1.10. 46 deltog. Røde Kors præsident Hanne Line 

Jacobsen holdt oplæg om ensomhed, derefter foredrag ved tidligere præst i 

Faaborg – også om ensomhed. Udgift: kr. 110 pr deltager. Næste fælles 

arrangement bliver i Assens i 2018. 

ii. Der er afholdt aktivitetsledermøde hos Ulla d. 9.11.  

iii. Der er p.t. ni besøgsmodtagere på venteliste, hvoraf 5 bliver matchet i år. 

Der opsættes små labels på bibliotek, apotek osv. med opfordring til at 

melde sig som besøgsven. Der indrykkes også en tekst i nyhedsbrevet. 

e. Nørklerne: AR 

i. Der blev afholdt nørkledag for hele kommunekredsen i Brylle Skole 

(Tommerup) i oktober. Næste fælles arrangement bliver i Assens i 2018.  

ii. Fra d.d. laves der kaffe til nørklerne i Røde Kors Huset, og der skal således 

’kun’ medbringes kage/brød.   

iii. Der er produceret mere end 1400 stk. tøj siden foråret.  

iv. Der afholdes juleafslutning d. 7.12.  

f. Genbrug: GB/UB 

i. Den container, der er blevet opstillet i Jordløse, tømmes af Nr. Broby 

afdelingen. 

ii. Der skal opsættes hjertestartere i alle Røde Kors butikker med mindre der er 

kort afstand til nærmeste hjertestarter. Det undersøges hvorvidt vores butik 

falder i kategorien, der skal anskaffe sig en ny. 

iii. Ulla deltager i kursus for nye butiksledere i januar 2017 

iv. Der indføres Mobilpay i butikken 

v. Butikken vil fremover benytte sig af Instagram og Facebook til at gøre 

opmærksom på særligt attraktive tilbud 

vi. Der afholdes et lille arrangement i januar, hvor Gerda fratræder og Ulla 

tiltræder som formel leder af aktiviteten. 

g. Famlienetværket: AC 

i. Der blev afholdt et arrangement i efterårsferien – brunch og bio. 

ii. D. 11.12. er der julebanko bl.a. sponsoreret af Pandora 

iii. Der er enkelte ledige pladser i netværket 

h. Vågetjenesten: AA 

i. Ferielejr/Hjemmeside/Kontakt: KJ: Hjemmesiden opdateres løbende. Husk at 

indsende tekst og billeder fra arrangementer. 

j. ’Værket’: TB 

i. Stor eksponering af ’Værket’ i en artikel i Fyns Stiftstidende d. 30. 10. Det 

har givet 3 henvendelser. Der afholdes p.t. forsamtaler. ’Værket’ starter op, 

når der er 3 tilmeldt 

k. Lektiecafeen: LM 



i. Der er nu 8 syriske børn startet i lektiecaféen. 

ii. 24.10. var der møde med kontaktlæreren på skolen og et nyt skema er 

etableret uden problemer. Der er kommet endnu en lektiehjælper til. 

iii. Landskontorets journalist Lene Vendelbo kommer på besøg d. 24.11. i 

anledning af, at man er ved at udarbejde et idekatalog til hvordan en 

lektiehjælpsordning kan fungere.  

l. Sprogcafeen: BF 

i. Generelt godt fremmøde hver mandag til sprogcaféen. Dog udfordringer i f t 

støjniveauet. 1. salen er taget i brug for at lette ’trykket’ i mødelokalet. 

ii. D. 7.11. var der besøg af en journalist fra Landskontoret, der gerne vil 

udarbejde en artikel til Mit Røde Kors 

9. Evt. 

Vi skal finde ud af, om der kan søges fondsmidler til renovering af 1.salen. 

 

10. Næste møde 

15.12. kl. 18.00 hos Gerda Banke, Bøgevej 80 

 

 

 

 


