
Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2018 

 

Afbud: Hanne Jensen 

Mødet blev indledt med besøg fra Haarby Lokalarkiv. De er gået i gang med en film om Haarby Røde Kors 

og ville gerne interviewe alle aktivitetsledere. Der blev aftalt en plan for optagelser den 26. og 27. 

september.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Den blev godkendt uden tilføjelser 

 

2. Evaluering af Sæsonstartsfesten 

Der var 67 deltagere i sæsonstartsfesten.  

 

Bestyrelsen var grundlæggende rigtig godt tilfreds med sæsonstartsfesten. Det er dejligt at møde 

hinanden på tværs af aktiviteterne, ligesom det var en god anledning for Conny til at præsentere sig 

overfor de frivillige.  

 

Det blev drøftet, hvad der kan gøres bedre til næste år. Det vil være en god ide med en 

præsentationsrunde, hvor deltagerne i de forskellige aktiviteter rejser sig op på tur. Yderligere 

præsentation må finde sted ved bordene. Derudover skal vi forsøge at skaffe et lydanlæg, da mange 

havde svært ved at høre oplæggene.  

 

3. Beslutning vedr. forslag om ny aktivitet: ‘Samvær(d)ighed’  - besøgstjeneste for psykisk 

sårbare for hele Assens Kommune 

Conny forklarede nærmere om aktiviteten. Det er en helt ny aktivitet i regi af Røde Kors, som Anni 

Brejnholt har stået for at udvikle. Aktiviteten er tiltænkt psykisk sårbare borgere i hele kommunen og 

kommer til at fungere som en besøgstjeneste. Borgerne vil blive visiteret af kommunens afdeling for 

socialpsykiatri, mens aktivitetslederen herefter står for at finde en besøgsven. Anni har fundet frem til 

en egnet aktivitetsleder (Jette Laursen), som vil blive forankret i Haarby, hvis vi er med på forslaget.  

 

Bestyrelsen var grundlæggende positivt stemt overfor aktiviteten. Der var dog nogle spørgsmål, særligt 

omkring økonomien. Skal der eksempelvis være tilskud til besøgsvennernes kørsel? Vil det komme til at 

koste afdelingen midler, eller vil aktiviteten hvile i sig selv? Conny og Steen sørger for at få afklaret 

spørgsmålene i forbindelse med det kommende møde i kommunekredsen. Derudover bliver Anni 

inviteret med til det næste bestyrelsesmøde.  

 

4. Landsindsamlingen  

Lisbeth Bertelsen orienterede om, hvordan det går med at finde indsamlere til årets indsamling. Der 

mangler dd. 16 indsamlere, men Lisbeth er fortrøstningsfuld. Lisbeth ringer selv rundt til alle 



indsamlere i år for at etablere et overblik over opgaven. Det blev besluttet at lave et opslag i 

haarbygruppen for at søge nye indsamlere. Derudover vil der blive lavet en ny rute på campingpladsen, 

hvis der er nok indsamlere.  

 

Praktiske aftaler omkring indsamlingsdagen:  

Muleposerne bliver lavet torsdag den 4. oktober kl.13-15. Grethe, Lise, Karen, Steen og Lisbeth er på 

opgaven. 

 

Grethe B. laver kaffe i Røde Kors Huset og er praktisk sammen med Conny og Steen. Revisorerne og 

Ingelise er også til stede.  

 

Forplejning: Lisbeth spørger om proviant fra de sædvanlige leverandører.  

 

5. Oplæg til turen til Frivillighuset  

Bestyrelsen godkendte udkastet til program. Der er købt busbilletter med Flixbus med afgang kl. 7.15 

fra den gamle amtsgårds parkeringsplads. Det blev aftalt at vi mødes ved Røde Kors Huset kl.6.20 og 

kører sammen til Odense. Vi skal retur fra København kl.16 med ankomst i Odense kl.18.05. 

 

6. Støttearrangement på kroen den 24. november 

Poul Christiansen har henvendt sig til Conny, da han gerne vil lave et støttearrangement på kroen i 

anledning af hans runde fødselsdag. Der vil blive vist en film, være et foredrag, udstilling af hans kunst 

samt et lotteri med udlodning af et af hans værker i tidsrummet kl.14-17. 

 

Røde Kors står for billetsalget på dagen. Bodil og Tine meldte sig til opgaven. Steen sørger for at finde t-

shirts med rødekors-logo frem til billetsælgerne.  

 

7. Foreningsdag på VG 

Medborgerrådet har inviteret til foreningsdag på Vestfyns Gymnasium den 27. september kl.14-17. Det 

skal fungere som et hvervearrangement blandt de unge på gymnasiet. Steen deltager på vegne af 

Haarby Røde Kors. Conny sørger for at revidere vores folder og få den trykt inden den 27. september. 

 

8. Indkøb af ny projektor 

Vores projektor er begyndt at komme med fejlmeddelelser. Det kan ikke betale sig at få den repareret, 

da den er meget gammel. Det blev besluttet at indkøbe en ny projektor (budget omkring 4.000 kr.). 

Steen står for indkøbet.  

 

9. Siden sidst – bordet rundt 

Besøgstjenesten  

Der har været en del henvendelser i forhold til behov for ny besøgsven. Haarbyhenvendelserne har 

førsteprioritet, og der er gang i rekrutteringen af nye besøgsvenner. I november måned mødes alle 

besøgsvennerne for at skabe et større fællesskab på tværs.  

 

Besøgstjenesten i Assens har planer om at besøge Frivillighuset og har inviteret Haarby med. Det er 



desværre for lang en tur for mange besøgsvenner – der kommer kun tre med.  

 

Bestyrelsen bevilgede indkøb af et spil med billeder til brug for samtaler med demente borgere.  

 

Butikken 

Åbningstiden onsdag er sløjfet igen, da det ikke kunne hænge sammen i forhold til bemanding af 

vagterne i butikken. Der er startet en ny afløser og der er arbejdes på at finde flere. Omsætningen var 

ikke så god i august måned, mens de foregående måneder var rigtig gode.  

 

Familienetværket 

Familienetværket var i august måned på tur til den Fynske Landsby og se festspillene. Grundet et afbud 

fik en af flygtningefamilierne også mulighed for at komme med.  

 

Nørklerne 

Nørklerne startede sæsonen den 12. september. Fremmødet var ikke så stort grundet gravearbejdet 

foran huset. Der afholdes kommunedag for alle nørklere den 13. oktober i Assens. 

 

Kasserer 

Der blev udleveret regnskab til alle aktivitetsledere, hvorefter Ingelise orienterede om status på 

økonomien. 

  

Lektiecafe’en 

Der blev afholdt møde med skolen den 9. august omkring skemaet for det kommende år. Der var været 

småjusteringer i skemaerne efterfølgende, men ellers kører det godt. Der er nyt lærermøde den 11. 

oktober, hvor alle mødes.  

 

Hjemmesiden/kontakt/feriebørn 

Det blev besluttet, at vi bibeholder en plads på ungelejren i 2019, da nogle af børnene i 

Familienetværket bliver gamle nok til den lejr fra næste år. 

 

Kontakt og hjemmesiden kører godt. Der kommer nyheder på hjemmesiden, når redaktøren får besked 

eller selv er opsøgende. 

 

Sprogcafeen 

Sprogcafe’en har holdt sommerferie og er startet den 13. august. De har været på udflugt til 

Madsbyparken. Det går pt. godt med de frivillige og familierne.  

 

Internationalt arbejde 

Steen prøver at tale med Søren Thomsen for at høre om han vil overtage posten.  

 

Julehjælp 

Kriterier for tildeling af julehjælp drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 



Vågetjeneste 

Hanne samler alle vågere i oktober måned. Der er 15 vågere pt. De har udvidet vågetjenesten til også at 

omfatte aftentjeneste.  

 

10. Eventuelt 

Udvalget af service i køkkenskabene blev drøftet. Det er ikke et professionelt festlokale, som vi udlejer, 

hvorfor vi besluttede, at det nuværende udvalg er tilstrækkeligt.  

 

Vi skal sørge for, at der bliver udfyldt samtykkeerklæringer for alle frivillige og for 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 31. oktober 2018 kl.17. 

 


