
Bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 

 

Afbud: Grete, Marianne og Jette. 

1. Formanden har ordet 

a.  Siden sidst 

Jesper orienterede om de top-5 prioriteter, som han er kommet frem til i løbet af sin sondering 

i de første par måneder som formand. 

Mødestruktur 

Jesper har udarbejdet et forslag til fremtidig mødestruktur, som bestyrelsen og 

aktivitetslederne drøftede og godkendte med den tilføjelse, at formand og kasserer deltager i 

alle møderne.  

b. Budget 2019 

Aktivitetslederne melder deres behov vedrørende økonomi i 2019(udover §18-midler) ind til 

formand hurtigst muligt. Der blev bakket op om, at vi udarbejder et budget for 2019. 

 

2. Aktivitetslederne har ordet 

a. Lektiehjælp/Lise 

Lærermøde den 2. maj, hvor driften af lektiehjælpen blev drøftet. Der er planlagt opstartsmøde 

i august måned med klasselærerne – der vil forventeligt være 22 børn i det kommende år.  

 

b. Landsindsamling/Lisbeth 

 

c. Samværdighed 

Vi er godt i gang med at finde både frivillige og brugere. De første samværsvenner er matchet 

og det går godt. 

 

d. Ferielejre/Karen 

To unge og seks børn til sommerens ferielejre er fundet. 

 

e. Hjemmesiden/Karen 

Karen efterlyste billeder og historier til hjemmesiden. 

 

f. Genbrug 

Det går godt i butikken med godt salg. Der har været personalemøde i slutningen af marts 

måned med rigtig stort fremmøde. Der har været udsalg i butikken, hvilket gik rigtig godt. Det 

lader til, at vi får mere tøj ind fra vores indsamlingssteder. 

 

Vi har været vært for et fælles møde for 32 butiksledere på Fyn og tre konsulenter fra 

Landskontoret.  

 

Grundlovsdag blev drøftet. Det bliver svært at holde butikken åben. Skal vi have en bod til 



sponsorløbet i stedet for? Måske i præstegårdshaven? Ja til bod. Den kan bemandes af 

efterskoleelever.  

 

g. Nørklegruppen/Annette 

Der er sommerferie. 

 

h. Besøgstjenesten/Marianne 

Besøgstjenesten. Vores nye café har haft en positiv udvikling. Første gang var vi 12 gæster + 6 

besøgsvenner. Anden gang var vi 19 gæster + 8 besøgsvenner. Det er dejligt og nødvendigt med 

besøgsvennernes deltagelse, idet en del af gæsterne har brug for en ekstra hånd. Der er to 

gæster, som har fundet sig en besøgsven på cafeen. Det er da fantastisk! Der er tre regler, som 

skal overholdes: 

i.  Alle skal snakke med nogen. Hvis nogen sidder og kigger SKAL sidemanden begynde at 

snakke med vedkommende. Man kan altid snakke om vejret eller hvor man kommer 

fra. 

ii. Alle skal bevæge sig. Vi laver ”stolegymnastik” og smart-træning. 

iii. Alle skal grine i løbet af eftermiddagen. Det kommer helt af sig selv! 

Efter kaffen og et par sange spiller vi kort, Ludo, Kinaskak og nogen strikker. Det er 

ganske fornøjeligt. 

i. Sprogcafe/Bodil 

Vi har fornylig været på besøg i kirken, hvor præsten viste rundt. Det var en stor succes. Der er 

sommertur den 16. juni til Løgismose Camping.  

 

j. Vågetjenesten/Hanne 

 

k. Familienetværk/Annette 

Vi har haft et arrangement i Trunderupskoven. Det var et godt arrangement, selvom det var 

koldt. Der er kommet to nye familier med i netværket. Sommerudflugten går til Agger Parkgolf. 

 

l. Internationalt arbejde/Søren 

Der er et nyt projekt i Kenya på vej. Det er et kommunekredsprojekt målrettet skoleelever i de 

to lande, hvor der vil være mulighed for interaktion. Søren sender oplæg. 

 

3. Håndtering og anvendelse af donationer 

Der er udarbejdet et oplæg til håndtering af donationer. Det blev vedtaget uden ændringer. 

 

4. Vedligeholdelse af Røde Kors Huset 

Vi har et kæmpe privilegium i kraft af vores hus. Det skal vi bevare og passe på. Vi kan gøre mere, hvis 

vi har mere plads/flere rum. 

 

Der er udarbejdet en planskitse omkring vedligeholdelse af huset. Den omhandler almindelig 

vedligeholdelse samt større investeringer/ændringer. Listen skal udvides med udgifter til 



kloakseparering.  

 

Jesper og Sten går i gang med at kvalificere planskitsen med et økonomisk overslag på opgaverne, 

ligesom de undersøger finansieringen af planen. Jesper går i gang med at indhente tilbud fra tre 

forskellige banker for at finansiere vedligeholdelsesplanen. 

 

5. Vore frivillige 

Punktet skubbes til næste møde – første møde i aktivitetsledergruppen. 

 

6. Kommunikation 

Skal vi dele vores kommunikation op fremadrettet, så referater fra bestyrelsesmøder eksempelvis 

flyttes over på Mit Røde Kors, fremfor de kan læses på hjemmesiden. Det kommer til at ske. 

 

7. Persondataforordningen i praksis 

Jesper har udarbejdet en instruks til håndtering af GDPR i vores lokalafdeling, som skal efterleves. 

 

Vi skal samle vores frivillighedsaftaler sammen og inden årets udgang aflevere til Jesper, som vil 

opbevare dem aflåst.  

 

8. Frivillighedsfesten den 30. august 

Bestilling af lokale: Er gjort af Conny. Jesper får det bekræftet. 

Indbydelse: Jesper opdaterer indbydelsen af sidste år. Aktivitetslederne sørger for at fordele 

indbydelsen til egne frivillige. Tilmeldingsliste kommer til at ligge fremme i køkkenet. 

Menu og kogekone: Vi spørger Anne. Forret, hovedret og dessert. Ulla tager sig af kontakten. 

Småkager: Karen og Annette (ikke c). 

Vin, øl og vand: Steen tager sig af bestillingen, men kan ikke deltage i år. 

Musik: Tine spørger John-Erik, om han vil spille for og stå for et sanghæfte. 

Bordplan: Den tager Karen sig af efter samme princip som sidste år (blandet på tværs af aktiviteter). Vi 

beder deltagerne om at rejse sig op pr. aktivitet ved starten af arrangementet. 

Borddækning: Ulla, Jeanine og Bodil sørger for blomster. Borddækningen starter kl.10. Alle er 

velkomne. Duge ligger i Røde Kors Huset. Der bliver indkøbt servietter og stearinlys af Lisbeth og Lise. 

Fagligt indlæg: Sundhedsklinikken i København. 

 

9. Eventuelt 

Informationsfolderen er blevet opdateret af Jesper. Den sendes ud sammen med referatet med henblik 

på at eventuelle rettelser sendes retur til Jesper. 

Ensomhedsprojekt for +65-mænd – Jesper går med i styregruppen. 

Vi fortsætter samarbejdet med Æblehaven om spis-sammen-arrangementet. 

 

10. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er den 27. juni. 



 

 


