
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni, 2017 

Afbud: Annette Christensen 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden:  Godkendt 

2) Sæsonstartsfest: 

a. Forplejning: lakseruller, skinke med grøntsager, fromage eller islagkage. (Anni bestiller). 

Hvidvin, rødvin, portvin, øl, vand (Steen sørger for dette). Småkager (Aase og Karen bager) 

b. Oplægsholder: Per Torsten Sørensen kontaktes vedr. Røde Kors-fagligt indslag. Hvis Bent 

Jahns (medarbejder på asylcenter) ikke kan , kontaktes lokal flygtning, der stiller op til 

kommunalvalget, for at spørge om han vil fortælle sin historie.  

c. Praktisk:   

i. Anni laver invitationer, der sendes i e-mail version til alle aktivitetsledere, der 

sørger for at distribuere disse.  

ii. Bordopsætning – og dækning d. 25.8. kl. 10:00: Ulla B., Annette R., Lise, Aase, Steen 

og Anni – Ulla T. sørger for duge, servietter, lys og blomsterdekorationer. 

iii. Aftenen: Claus laver sangblad med 3-4 sange og spiller. Anni beder om at låne 

klaver fra kirken. Steen og Claus sørger for transport af dette. 

iv. Navneskilte og fordeling ved bordene: Karen. 

v. Steen sørger for vingaver til foredragsholder og Per.  

3) Siden sidst: 

a. Kasserer: Der er p.t. godt kr. 63.000 på driftskontoen. Fin omsætning hver måned.  

b. Besøgstjeneste: Der har været afholdt 2 Spis Sammen arrangementer på Æblehaven i 

samarbejde med Ældre Sagen og Æblehaven – gode oplevelser. Der afholdes nyt 

arrangement i september. Pris kr. 100 pr voksen.  Arrangementet lægges på hjemmesiden.  

Der er etableret nye besøgsforhold og bl.a. inddrages besøgsvenner fra Glambjergområdet. 

Der afholdes frokost for besøgsvenner og - modtagere på Haarby Kro d. 4.7. Claus spiller. 

Anni tager kontakt til evt. afløser for Ulla på aktivitetsleder posten.  

c. Vågetjenesten: Er ude med jævne mellemrum og møder anerkendelse for indsatsen. 

Mangler 2 – 3 frivillige 

d. Lektiecafe: Halvårligt møde afholdt d. 1.6., hvor koordinator fra Haarby Skole, Tine, deltog. 

Alle elever ’gennemgået’. 2 elever rykker videre til henholdsvis Glamsbjerg og til efterskole 

næste skoleår. Efter sommerferien starter cafeen med 22 børn tilmeldt. En ny ’lærer’ er 

tiltrådt – Niels Erik Sørensen. Der kommer måske til at mangle nye lærere.  

e. Sprogcafé: Man har set sognefilm, der har været arrangement på skolen, fastelavnsfest, 

arrangement i svømmehallen med efterskoleelever, besøg på biblioteket, spis-sammen-

arrangement, tur til Legoland, og i juni har Lion’s club sponsoreret billetter til alle til cirkus 

forestillingen med Cirkus Arena d. 17.6.  (Alle deltager).  

f. Nørklere: Der var sæsonsafslutning i april fejret med lille sammenkomst. Der arrangeres tur 

til Kliplev (sandsynligvis i efteråret) sammen med nørklere fra de andre afdelinger i 

kommunekredsen. Der kan afhentes materialer i løbet af sommeren, men nørklerne mødes 

igen d. 13. september.  



g. Feriebørn/hjemmeside/KONTAKT: UNG2-lejren i Dybvad d. 9 – 15. juli: 2 drenge indstillet. 

Smilets Lejr d. 16. – 22. juli på Vesterdal Efterskole: 4 piger og 2 drenge indstillet heraf har 

tre været med tidligere.  Hvis der bliver brug for hjælp til transport til opsamlingsstederne 

kontakter Karen bestyrelsesmedlemmer. Hjemmesiden:  Husk at indsende nyheder, 

billeder og andet ,der kan levendegøre hjemmesiden. KONTAKT: Der er nu styr på alle 

frivillige i Genbrug.  

h. Værket: Der var lagt op til at første møde skulle være afholdt d. 8.6., men kun en deltager 

mødte op. Udfordringer med at få ensomme til at melde sig til aktiviteten, og store 

forskelle på land og by. I storbyerne er der ventelister, hvor man på landet har svært ved at 

etablere aktiviteten.  Trine tager kontakt til Odense for at åbne op for deltagere derfra.  De 

frivillige mødes med deltagerne igen d. 21.6.  

i. Genbrug: Der har været ’Smid Tøjet’ kampagne, men i afdelingen har vi kun deltaget på 

laveste blus - dvs. pyntet vinduer og holdt os ajour med kampagnen. Tøjmængderne har 

været overkommelige. En frivillig er stoppet og en ny er startet. Mobilpay er på vej – det er 

en lang proces. Det overvejes at arrangere en tur til Horsens i efteråret.  

j. Familienetværket: Der har været afholdt arrangement ved Trunderupsøen i slutningen af 

maj. Efterskoleelever deltog, hvilket børnene i netværket fik meget ud af og nød.  D. 25.6. 

er der udflugt til Naturama i Svendborg. Der er plads til en ny familie i netværket efter 

ferien.  

k. Landsindsamlingen: Anni tager kontakt til evt. ny leder af denne aktivitet, så vedkommende 

kan ’komme i lære’ hos Claus. 

l. Næstformand: Der indkøbes en ukrudtsbrænder. Steen deltog i formandskonference i april, 

hvor temaet var ’Smid Tøjet’ kampagnen. Tydeligt at mærke at der er stor forskel på land 

og by i sådanne sammenhænge.  

m. Formand: Deltog i formandsmøde på Ærø i maj. Tema: erfaringsudveksling med særlig 

opmærksomhed på frivillighedspleje (arrangementer, gaver, udflugter osv.).  Der afholdes 

Familielejr på Bogø i kommunekredsregi. Vissenbjerg er primus motor i dette. 2 enlige 

mødre med henholdsvis et og tre børn deltager fra Haarby. Lisbeth og Jonna deltager som 

frivillige fra Haarby. Forespørgsel fra voksenvenner: mangler særligt mænd til at være 

voksenvenner for drenge i alderen 6 – 9 år, der IKKE har mænd i deres liv.  Opfordring til at 

melde sig. 

4) Evt. Intet 

5) Næste møde: afholdes i Røde Kors Huset d. 29. august kl. 15.30  

 

 

 


