
Referat fra bestyrelsesmøde i Røde Kors Haarby 

tirsdag d. 29. august 2017 kl. 15.30 

Afbud: Bodil 

1. Dagsordenen blev godkendt 
2. Landsindsamlingen afholdes søndag d. 1.10. Ruter fordeles mellem gamle og nye 

indsamlere. Claus koordinerer. Klargøringsmøde d. 28.9. kl. 14.00. Grethe laver kaffe på 
indsamlingsdagen.  

3. Der er behov for at rekruttere nye frivillige til bestyrelse og andre poster. Et par emner 
kontaktes direkte med forespørgsel om at indtræde i bestyrelse eller som aktivitetsledere. 
Svar sendes til Anni.  Efterskoleelever kan ikke påtage sig at indgå som frivillige i faste 
aktiviteter, men mandag d. 25. 8. tager eleverne flygtningebørnene med på efterskolen til 
1 ½ times aktiviteter, mens forældrene hører foredrag i Røde Kors Huset.  

4. Der var enighed om at sæsonstartsfesten igen i år var en succes. Til næste år skal vi dog 
huske at indlægge en præsentationsrunde ved hvert bord, så man ved, hvilke aktiviteter, 
der er repræsenteret ved bordet, og hvem man spiser med. Forsamlingshuset bookes til d. 
31. august 2018 (Ulla) og Anne bookes til igen at lave maden (Anni) 

5. Hovedkontoret har ikke opkrævet penge til venskabsprojektet i Nepal, skønt vi har 
meddelt vores ønske om at bidrage. Anni snakker med Per om at få lavet overførslen.  

6. Siden sidst 
1. Kasserer IH – vores økonomi ser rigtig fornuftig ud – der er luft til, at alle aktiviteter 

kan organisere de aktiviteter, der er planlagt 
2. Genbrug UB – der er installeret MobilePay i butikken. En vinduespudser har tilbudt 

gratis vinduespudsning af butiksruderne. Ulla har deltaget i et godt årsmøde for 
genbrug. Efter henvendelse fra jobcentret i Faaborg Midtfyn Kommune har vi nu en 
kvinde i arbejdstræning i 1 ½ time om ugen. Der afholdes personalemøde d. 13.9. 
kl. 10 for alle genbrugsfrivilige. Udsalget, der blev afholdt i august, var 
tilfredsstillende. Ulla søger et par afløsere til butikken. 

3. Besøgstjeneste UT – Der blev afholdt frokost for besøgsvenner - og modtagere på 
Haarby Kro d. 1.7., hvor 26 deltog. Det gik fint og er nu blevet en ’tradition’. I 
samarbejde med 25 fynske bagere afholder Røde Kors en kampagne for at 
rekruttere nye besøgsvenner. Mod at skrive sig op som besøgsven får man en kage, 
og besøgsvenner kan få en kage til at tage med til kaffen hos besøgvennen. 
Kampagnen starter d. 4.9. og varer en måned. 

4. Lektiehjælp LM – Der blev afholdt møde på Haarby Skole med involverede lærere 
og lektiehjælpere d. 4.8. Der er nu 23 børn tilknyttet lektiecafeen og 13 
lektiehjælpere. 

5. Vågetjeneste AA – intet nyt 
6. Nørklere AR – Der er sæsonstart d. 13.9. Der bliver arrangeret en tur til Kliplev i 

samarbejde med nørklerne i Glamsbjerg.  Der afholdes juleafslutning med banko d. 
6.12. 



7. Ferielejr/Hjemmeside/KONTAKT KJ – 2 drenge var på ungdomslejr og 6 børn deltog 
på ’Smilets Lejr’. Alle var glade for og tilfredse med turen. Efter nogle udfordringer 
er hjemmesiden igen ’kørende’. Husk at spørge frivillige og andre, om de billeder 
der tages, må lægges på hjemmeside og Facebook. Der er nu 160 medlemmer og 
frivillige. 

8. Værket TB – Værket startede, da der var 3 deltagere, men de er nu nede på 2 
deltagere og 2 frivillige. Man mødes hver 14. dag. Generelt en svær aktivitet at få 
etableret – også alle andre steder – men de frivillige klør på.  

9. Familienetværket AC – Der var tur til Naturama i Svendborg i slutningen af juni – 
desværre sprang nogle af familierne fra p.g.a afstanden. Der afholdes møde igen d. 
31.8. for at planlægge næste sammenkomst, som afholdes på efterskolen d. 14.9. 

10. Sprogcafeen BF – Intet nyt 
11. Huset/næstformand SN – Bestyrelsen diskuterede hensigtsmæssigheden af at 

indrette 1. salen i huset og drøftede hvorvidt mødelokalet skal males. 
12. Formand AB – der er møde i kommunekredsen d. 31. august, hvor AB deltager. Der 

arrangeres nogle ’Introduktion til Røde Kors – kurser’ i løbet af efteråret. Alle nye 
frivillige opfordres til at tilmelde sig. Anni sender indbydelsen ud til 
aktivitetslederne, så de kan videreformidle denne information 

7. Evt. På næste møde skal vi diskutere ’Spis sammen’ – projektet og vores rolle i dette 
8. Ny mødedato – mandag d. 30.10. kl. 16.00 – desuden er juleafslutningen fastlagt til d. 7.12. kl. 

18.00 hos Inge Lise. 
 

 


