
Referat af bestyrelsesmøde 23.01.19. Røde Kors, Hårby. 

 

Tilstede: Bodil, Ulla, Conny, Lisbeth, Marianne, Lise, Grethe, Inge Lise, Steen og Tine 

Afbud: Annette, Annette, Jette, Hanne, Trine, Søren 

 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Demenscafé: Birgit Drud, Vissenbjerg er aktivitetsleder for den fælles demenscafé. 

Caféen afholder 10 arrangementer om året samt 2 udflugter. Caféen mangler penge 

og hver afdeling donerer 4000-5000kr til driften. De mangler også frivillige, så vi 

opfordres til at spørge vores frivillige. 

3. Generalforsamlingen 

a. Regionskonsulent Per Torsten Sørensen er dirigent. 

b. Godkendt invitation 

c. Referent Tine 

d. Revisorer Pia og Ebba genopstiller 

e. John Erik spiller to sange - 1. sang før dagsorden og 2. sang før foredrag 

f. Dagsorden godkendt 

g. Conny vil gerne have lidt tekst og et foto fra hver aktivitet inden 

generalforsamlingen. Meget gerne noget om fremtidsudsigter. 

       4. Udvikling af besøgstjenesten ved Marianne: Der er større behov for besøg end de 

           kan dække. Besøgsvennerne har holdt møde og har besluttet, at de gerne vil afholde  

           caféer i Røde Kors huset ca. én gang om måneden og evt. arrangere biografture.  

           Bestyrelsen støtter initiativet. Afdelingen dækker udgifter til kaffe og brød. Næste 

           møde i besøgstjenesten er i marts, og alle frivillige skal medbringe en ven. 

        5.Siden sidst 

           a. Julehjælp ved Lisbeth: Der blev samlet færre penge ind ved bøsserne i år, så vi vil   

               lade dem stå lidt længere næste jul. Vi vil også tilbyde betaling med MobilePay. Vi 

               holder fast i Takkeannoncen i avisen.           

           b. Regnskab ved Inge Lise: Årsregnskabet er afsluttet. Det ser fint ud. Husk at §18  

               midlerne skal indberettes til Karen inden midten af februar. Hun skal sende det  

               senest 28/2. 

           c. Genbrug ved Ulla: Målet er nået. Butikken har tjent 200.000kr. Der er startet en ny  

               frivillig. 

           d. Besøgstjenesten. Se pkt. 4. 

           e. Familienetværk ved Grethe: Der kommer et arrangement i vinterferien. Der er 6  

               frivillige. 

           f. Nørkler: afbud 

           g. Kontakt ved Karen. Intet nyt 

           h. Lektiehjælp ved Lise. Går fint. Stort engagement. 11 frivillige og 18 børn, der  

               modtager hjælp. 

            i. Sprogcafé ved Bodil: 14 frivillige - 50 brugere heraf 28 børn. Caféen låner Røde  

               Plads på skolen til de ældste børn. Søren og Steen går med dem. Der har været  

               møde med de frivillige. Der undersøges mulighed for havelodder i Hårby. Der for- 

               handles med kommunen. Der er sendt ansøgningsskemaer til Egmont fonden til  

               dækning af fritidsaktiviteter mm. Alle venter spændt på 3.behandling af Finans- 

               lovsforslaget. Når det er færdigbehandlet vil én fra kommunen gerne komme og 

               orientere brugerne om evt. betydning og konsekvenser. 

 



              j. Vågetjenesten afbud. Assens vågetjeneste har henvendt sig, da de i forbindelse    

                 med samarbejdsaftaler med institutioner i eget område har fået forespørgsel på  

                 tjenester i vores område. Er det OK, at de laver aktivitet i vores område? 

             k. International afbud. 

             l.  Huset ved næstformand/Steen. Det har hjulpet på lyden med tæppet i stuen. Den  

                store eg i gården vil blive beskåret i løbet af vinteren. 

             Indsat pkt: Samværdighed: Der har været opstartsmøde med frivillige.  

             m. Orientering fra Kommunekredsmøde ved Formand/Conny: Hjertestarterkursus   

                 er skåret ned fra 7 til 4 timer. I Hårby bliver det lørdag d.23/2. Der arbejdes på at  

                 lave en forening for hjerteløbere, der kan følge op med kurser, erfaringer mm. Der  

                 holdes en Demensdag d.30/3 på Ringe bibliotek.  

 

Evt. 

 

Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen. 

 

Der er foreslået oplæsning af referat på møderne - efter hvert punkt. 

 

Pkt. til næste gang: 

Fælles hvervekampagne af frivillige til de forskellige aktiviteter. 

 

 

 

 

Referent: Tine 

                  

                   

               

               

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


