
Referat fra bestyrelsesmøde i Røde Kors Haarby 

mandag d. 30. oktober 2017 kl. 16.00 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Evaluering af Landsindsamlingen 

Der blev samlet kr. 32.492 ind på 42 ruter. Dette svarer til ca. kr. 7 pr indbygger, 
hvilket placerer Haarby blandt de mest stabile og offervillige byer. Der var 55 
indsamlere – heraf 10 efterskoleelever.  Peter Elmelund stopper som indsamler 
efter i mange år at have samlet ind foran bageren tidligt om morgenen. Claus 
stopper som indsamlingsleder men efterlader en ’drejebog’ med alt materiale 
revideret og klar til indsamlingen 2018. 

3. Julehjælp 2017  

Der er udarbejdet et revideret ansøgningsskema. 20 – 25 indsamlingsbøsser sættes 
op d. 31.10. rundt omkring i byen. Familienetværksfamilier fra Ebberup kan søge til 
trods for at de ikke bor i den ’gamle’ kommune. Gavekort og juletræ kan afhentes i 
Røde Kors Huset fredag d. 15.12. mellem 14 – 16.  Til stede i huset er Claus, Lise, 
Inge Lise, Bodil og Grethe.  Verner donerer juletræer. 

4. Spis-sammen arrangementer – hvem skal med, og hvad skal vi i Røde Kors med eventen? 

Der afholdes endnu en Spis-sammen event på Æblehaven d. 29.11.. Det koster kr. 
100 pr voksen og kr. 30 pr barn at deltage. Der kan max. være 40 deltagere. Røde 
Kors sponsorerer halvdelen af udgiften for dem, der deltager fra Røde Kors. Trine er 
tovholder på arrangementet. 

5. Rekruttering af nye frivillige til bestyrelse og andre poster 

Anni havde deltaget i formandskonferencen hvor man bl.a. havde talt om 
rekruttering af frivillige og hvad der ’driver’ den enkelte Røde Kors frivillige, og 
bestyrelsen debatterede dette. Et par personer, hvis navne blev nævnt, kontaktes 
for om muligt at overtage aktivitetslederposter og bestyrelsesposter. 

 

6. Hvordan bruger vi hinanden på tværs af aktiviteter og i bestyrelsen til 
sparring/rådgivning/hjælp, når der er udfordringer?   

 



Med udgangspunkt i en bestemt sag diskuterede bestyrelsen hvordan og hvornår vi 
kan bruge hinanden til sparring og hjælp, når der opstår udfordringer i de 
forskellige aktiviteter. Det er vigtigt, at alle føler, at de kan bruge hinanden på tværs 
og vende alt med formanden.  

7. Siden sidst 
a. Kasserer IH 

Kassebeholdningen er støt stigende.  Sæsonstartsfesten beløb sig til ca. kr. 
12.000 

b. Genbrug UB 

Der afholdes nu fast 2 personalemøder om året. Antallet af sorte 
plasticsække skal formindskes. En ny frivillig er kommet i gang, og endnu en 
har meldt sig. 

c. Besøgstjeneste UT 

Der er for nyligt lavet endnu et ’match’. Tre nye modtagere står på 
ventelisten. Der savnes besøgsvenner. Kagekampagnen gav desværre ikke 
nye besøgsvenner. 

d. Lektiehjælp LM 

Intet nyt. Alt kører fint 

e. Vågetjeneste AA 

Har været ude en enkelt gang 

f. Nørklere AR 

Der er 30 års jubilæum i nørklerne d. 4. januar 2018. Der planlægges et 
jubilæumsarrangement d. 6.1. To syriske piger vil gerne være med i 
nørklegruppen. 

g. Ferielejr/KONTAKT/hjemmeside KJ 

Der efterlyses billeder fra ferielejrene 

h. Værket TB 

Der er nu to deltagere i Værket. Møderne flyttes evt. til onsdage i stedet for 
torsdage. 



i. Familienetværket AC 

Arrangementet på Haarby Efterskole d. 14.9. blev aflyst p.g.a. for få 
tilmeldinger. Der var arrangement igen i efterårsferien, hvor alle var samlet 
til morgenmad og senere gik i biografen. D. 10.12. er der julebanko. Der er 
kommet 2 nye familier med i netværket. 

j. Sprogcafeen BF 

Der har været afholdt møde på skolen med deltagelse af konsulent vedr. 
skole-hjem samarbejdet. Der har været afholdt tur til Trunderupsøen. Der 
har været afholdt møde med lokalpolitiker Ashil Farouk om det kommende 
kommunalvalg, og familierne var inviteret med i biografen i efterårsferien. 

k. Huset/næstformand SN 

Der har været lidt reparationer af taget, og problemer med garagedøren er 
blevet ordnet. 

l. Formand 

Anni deltog i Formandskonference 28.10. i Vingstedcentret. Sammen med 
regionskonsulenten havde vores afdeling en stand, hvor vi fortalte om 
sæsonstartsfesten og konceptet omkring denne. Assens afdelingen vil gerne 
organisere en udstilling om Røde Kors som kan ’rejse rundt’ til diverse 
udstillingssteder – f.eks. biblioteker.  Vi deltager i dette. 

8. Evt. 
Intet 
 

9. Ny mødedato 
Sidste møde i 2017 med efterfølgende juleafslutning holdes 
 torsdag d. 7. december hos Inge Lise Hansen, Nellemosevej 38 kl. 17.00 

 


