
Referat fra Røde Kors Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 7. december, 2017 
 

Afbud: Steen, Aase 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- godkendt 

 

2. Generalforsamling 2018 

- Dato: 22.2. 2018 kl. 19.00 

- Dirigent: Torben Haagerup  

- På valg: Anni, Lise, Claus (ikke genvalg), Ingelise 

(opfølgning fra sidste år). Suppleanter: Annette og Grethe 

 

3. Nørkle-jubilæum januar 2018 

- Der er 30 års jubilæum d. 4.1. Det bliver fejret lørdag d. 

6.1. fra kl. 10 - 12 ved et åbent hus arrangement. Nørklerne 

deltager, og derudover indbydes ved særlig invitation de 

nørklere, som har været med længst tid samt nørklere fra 

de andre afdelinger i kommunekredsen. Der serveres kaffe 

og kage. 

4. Siden sidst: 

a. Kasserer IH  

- Vi har en solid kassebeholdning. Derfor bevilges kr. 

15.000 til venskabsprojekt i Yemen i indeværende år. 

Desuden opfordres familienetværk til at købe klippekort til 

Assens Bowlingcenter, som har et særligt tilbud. 

b. Genbrug UB 

- Der er solgt for ca. kr. 195.000 i indeværende år. 

- 2 nye frivillige er kommet til fra Nr. Broby, hvilket giver 

mulighed for at holde formiddagsåbent om onsdagen 

- Smykker og særligt tøj sælges nu på Lauritz.com, der giver 

lidt ekstra i kassen 

- Idé om event i 2018 hvor Stinna Tingkær fra Lauritz.com 

kunne komme og vurdere folks ting og sager.  

c. Julehjælp CP 

- 26 familier modtager julehjælp i år. Gavekort afhentes ved 

et lille arrangement fredag d. 15. 12. kl. 14-16. LIONS 

bidrager med kr. 10.000. Overskud indsættes på konto. 

d. Besøgstjeneste UT 



- Der er etableret et nyt besøgsforhold. 3 modtagere fra 

Æblehaven i kø til besøgsven. Ulla besøger alle modtagere 

med julegave til kr. 30. Besøgsvenner mødes i januar eller 

februar – forhåbentligt med deltagelse af ny aktivitetsleder. 

e. Sprogcafe BF 

- Der er kommet tre nye frivillige til. 

- Der har været besøg af avisen  

f. Familienetværk AC 

- Der holdes arrangement (julebanko) d. 10.12. med 16 

voksne og 23 børn. 

- Der er kommet en ny familie samt to enlige med børn med 

i netværket siden sidst. 

g. Nørklere AR 

- Indtil nu er der talt ca. 1.800 stk. nørklearbejder op 

- Der blev afholdt juleafslutning d. 6.12. med deltagelse af 

ny nørkler 

h. Værket TB 

- Der er nu 3 deltagere og 2 frivillige 

- Der er ønsker om bowling og biograf ture fra deltagerne 

- Trine har deltaget i årsmøde for sociale aktiviteter  

- Trine har fungeret som tovholder på Spis-sammen- 

arrangement på Æblehaven i november. Der var 44 

deltagere. Næste arrangement i uge 17, hvor Æblehaven 

selv er tovholder. 

- Trine deltog med en stand på Sundhedsmessen i Assens 

Arena i november for at gøre opmærksom på ’Værket’. 

i. Lektiehjælp LM 

- Halvårsmøde med alle lektiehjælpere afholdt d. 6.12. hvor 

også kontaktpersonen fra skolen - Tine – deltog. Alle 

elever diskuteret. 

- Der er nye tiltag på vej på skolen for tosprogede børn. 

Mere om dette og evt. skemaændringer i 2018 

j. Hjemmeside/KONTAKT KJ 

- Der blev afsendt 6 §18 ansøgninger i det nye format. 

k. Formand AB 

- Sæsonstartsfest afholdes d. 31.8. 2018 

- Lokalhistorisk forening filmer i begyndelsen af januar – 

indhold: opstart af Røde Kors i 80’erne (Karen Jacobsen) 

og hvor er vi nu (Anni) 

- Der kommer en artikel i Røde Kors bladet med 5 frivillige 

fra vores afdeling, der repræsenterer de 5 frivillig-typer. 



5. Evt. 

- Der kan indkøbes diverse til butikken som Ulla finder 

nødvendige. 

6. Næste møde 

- Generalforsamling d. 22.2. kl. 19.00 

- Næste ordinære møde d. 1.3. 2018 kl. 18.00 

 

 

 


