
Referat af bestyrelsesmøde den 3. juli 2018 

Afbud: Annette Christensen, Marianne Aagaard, Lisbeth Bertelsen, Tine Teilman Andersen 

1. Godkendelse af dagsorden   

Der var ændring til punkt 3, idet Søren ikke havde mulighed for at deltage i mødet. 

 

2. Sponsorløb 

Sponsorløb er blevet udsat til foråret 2019, når gravearbejdet på Algade er afsluttet. 

Vi vil gerne bidrage til arrangementet til den tid. Vi kan stille op sammen med flygtningene lige som 

sidste gang. Hvis det er muligt, så vil det være godt at kombinere arrangementet med lyserød lørdag 

eller lignende.  

 

Steen tager fat i Lions og Menighedsrådet i stedet for. Lions har efterspurgt et fælles arrangement i 

efteråret, hvilket vi sagde nej til grundet sponsorløbet. Vi undersøger, om det kan stables på benene i 

oktober måned. Det bliver en sang- og musikaften med kaffe og kage, men uden middag.  

 

3. Søren Thomsen 

Punktet aflyst. 

 

4. Sæsonstartsfest 

Bestyrelsen gennemgik de praktiske forhold omkring festen og fik de sidste aftaler på plads.  

Annette bager også småkager. Ulla får styr på lys og servietter (En farve til hvert bord). Borddækning 

ved Ulla, Bodil, Annette, Conny, Steen og Lise. Der vil være underholdning ved Claus Poulsen, som 

benytter klaver fra skolen. 

 

5. Tur til Frivillighuset 

Bestyrelsen og aktivitetslederne tager derover den 23. november. Vi kører med Flixbus fra Odense kl.7 

om morgenen. Emnet for foredraget blev drøftet. Vi hælder til Mennesket i fokus eller Beredskab. Det 

skal helst være om en aktivitet, som vi ikke pt. har på dagsordenen i Haarby. 

 

6. Siden sidst 

 Butikken 

Butikken er lukket om formiddagen i juli måned. Der er lidt udfordringer i forhold til 

bemandingen. Der har været højt salg i både maj og juni måned. Der er kommet ny 

dankortterminal, og det er nu muligt at modtage Mastercard.  

Årsmøde for genbrug: Ulla deltager sammen med en fra butiksudvalget. 

 Nørklerne  

Der er sommerferie indtil september måned. Der afholdes fælles nørkledag for 

kommunekredsen den 13. oktober i Assens.  

 Kasserer  

Økonomien ser fornuftig ud med en god kassebeholdning på trods af en række ekstraudgifter 

såsom ny tørretumbler, ny mobiltelefon til Vågetjenesten og ny dankortterminal og lysskinne til 



butikken samt afholdte udgifter til en familiecamp og besøgsvennernes frokost på Haarby Kro.  

 

Kloaksepareringen nærmer sig vores matrikel, så vi kan se frem til en udgift af en betydelig 

størrelse i løbet af et års tid. Vi ved meget lidt om vores kloakledninger. Conny tjekker 

kommunens oplysninger om matriklen. 

 Familienetværket  

Familienetværket har været på udflugt til Trunderupsøen, hvilket var en stor succes. Den 5. 

august skal de til den Fynske Landsby. 

 Lektiecafeen 

Den 21. juni var der møde med skolen, hvor den kommende elevgruppe blev drøftet. Der vil 

formentlig være 18 elever i næste skoleår og 11 frivillige lærere. I starten af august mødes de 

igen med skolen for at tale det kommende skoleår igennem. 

 Det internationale arbejde 

Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til støtte til venskabsprojekter i 2018. Det blev 

besluttet at udskyde beslutningen igen indtil, at udgifterne til kloakering er afklaret.  

Det blev drøftet om flygtningene må benytte lokalerne til frivillig arabisk skole, da de ikke 

længere kan afholde den på biblioteket. Det blev besluttet at de kan benytte lokalerne på 1. sal 

lørdag formiddag. 

 Hjemmesiden/kontakt/feriebørn 

Kontakt fungerer godt for tiden, og hjemmesiden er så vidt muligt opdateret. 

Det kører på skinner med feriebørn, og alle glæder sig til at deltage.  

 Sprogcafe 

Alle familierne har været i cirkus sponseret af Lions. Der er kommet svar fra Egmontfonden – 

En håndsrækning – og alle familier har fået tilsagn om støtte til fritidsaktiviteter. Den fælles 

sommerudflugt går i år til Madsbyparken i Fredericia. 

 Besøgstjenesten  

Marianne overtager det fulde ansvar for aktiviteten, da Mette har meldt fra. 

 Nyt fra formanden  

Hjerteløberprojektet er for alvor ved at tage form. Vi skal have lavet reklame for at få flest 

mulige til at melde sig til kurser i oktober måned. Aktivitetslederne taler med deres frivillige og 

vi omdeler foldere i byen. 

Landskontoret har udarbejdet en ny vejledning om behandling af persondata. Den bliver sendt 

rundt sammen med referatet. Alle skemaer, frivilligaftaler mm. vil blive opdateret af 

Landskontoret. 

 

 

Næste møde afholdes den 12. september kl.16.30. (Annette bager kage til os, fordi nørklerne 

starter op samme dag).  

 

Fremover vil der være fast mødedag den sidste tirsdag hver anden måned. 

 

 

 


