
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 3. oktober 2019 

 

Afbud: Søren, Steen, Karen, Jette, Inge Lise og Hanne. 

 

1. Formanden har ordet – siden sidst 

Jesper fortalte, at sundhedsklinikken bliver en realitet i Odense. Der er god opbakning blandt 

sundhedspersonalet, så de forventer, at det bliver muligt at bemande den med frivillig arbejdskraft. 

Tolkene er på plads. Vi må meget gerne sprede budskabet om klinikken, hvor vi finder det 

oplagt/relevant.   

 

Der bliver afholdt et arrangement i Røde Kors den 30. oktober i samarbejde med menighedsrådet. 

Arrangementet er et koncept, som har været afholdt andre steder i landet. Nogle af vågerne vil fungere 

som værter ved cafebordene. 

 

Boblberg – der vil blive afholdt et temamøde den 23. oktober kl. 19 med introduktion til brugen af 

Bolbberg. Det er en konsulent fra Landskontoret og en konsulent fra Boblberg, som står for 

arrangementet. Det er for alle Røde Kors afdelinger i Assens Kommune. 

 

Juridisk bistand – Dansk Flygtningehjælp ville mod forventning ikke hjælpe med en konkret sag. Sagen 

har givet anledning til, at fynskredsen tager det op og det samme vil ske på formandsmødet i 

november. Det er håbet, at Røde Kors fremadrettet vil bistå afdelingerne med juridisk bistand. 

 

Møde i kommunekredsen – Assens fyldte en del på det seneste møde, da de er i gang med et større 

projekt. De er ved at flytte til meget større lokaler, hvor der også bliver mulighed for at sælge møbler.  

 

2. Frivillighedsfesten den 30. august  

Vi fik holdt en rigtig god aften for de frivillige og holdt os inde for budgettet. 

Forbedringer:  

a. Mere enkel tilmelding – enten til aktivitetslederen eller på seddel i huset. Aktivitetslederen 

sender samlet til Karen, som står for bordplanen. 

 

Dato næste år: Sidste fredag i august – 28. august 2020. 

 

3. Aktivitetslederne har ordet 

a. Lektiehjælp 

Det går godt. Der vil komme lidt ændringer i skemaet efter efterårsferien. Der vil blive holdt 

møde med skolen den 31. oktober. Der er nok frivillige til at dække behovet. 

b. Landsindsamling 

Der er 37 ruter samt 6 standpladser, der alle er besat. Alt er klar til indsamlingen. Den tidligere 

kasserer kommer og hjælper med håndtering af pengene.  

c. Samværdighed 

Der er brug for flere frivillige, da der pt. er venteliste. Det går godt med de samværsrelationer, 



som er startet op. 

 

d. Genbrug 

Salget går rigtig godt, og det ligger over det budgetterede. Udsalget var en stor succes. 

Der mangler frivillige til butikken. Al hjælp er velkommen i forhold til at få fat i flere frivillige. 

Der skal være personalemøde i slutningen af oktober måned, og så er de ved at arrangere en  

udflugt til lageret i Horsens den 20. november.  

 

e. Besøgstjenesten 

Det går godt i besøgstjenesten. Der har været cafe i dag (den 3/10) med oplæg fra 

Lokalhistorisk Arkiv. Cafeen afholdes månedligt - 1. torsdag i hver måned. Der kommer typisk 

10 gæster, og så er der 3-4 frivillige med.  

Der bliver afholdt personalemøde den 13. november. Vi skal blandt andet drøfte cafeen. 

Der har været netværksmøde for sociale cafeer på Fyn. Det var rigtig godt at mødes med andre, 

der laver cafe. 

  

f. Sprogcafe 

Det går rigtig godt i sprogcafeen. Kvinderne er begyndt at interessere sig rigtig meget for at 

lære dansk, og en af flygtningene er blevet frivillig i sprogcafeen. Der var sommerudflugt til 

Zoologisk Have den 25. august, hvor alle deltog.  

Der er personalemøde den 4. november. De bliver afholdt en gang i kvartalet. 

 

g. Vågetjenesten 

Det går godt. Nogle frivillige er stoppet, og nye er kommet til. De kan honorere efterspørgslen. 

 

h. Familienetværk 

Der er et arrangement i efterårsferien, hvor de spiser morgenmad sammen i Røde Kors Huset 

og bagefter går i biografen. Flygtningefamilierne er inviteret med i biografen. 

 

i. Nørklerne 

Der har været temamøde for nørklerne på Fyn og i Sønderjylland. Der bliver snakket garn og 

opskrifter. Der blev udleveret en folder om, hvad man må købe og sælge.  

Vi vil gerne have nye nørklere. Det kan overvejes at lave et åbent hus-arrangement en lørdag, 

hvor nørklernes produkter kan vises frem, og nye kan inviteres indenfor.   

 

Samlet opsamling på aktiviteterne:  

Flere aktiviteter har brug for flere frivillige.  Vi laver et fælles initiativ i Haarby med henblik på 

at rekruttere frivillige til vores aktiviteter. 

 

Mange af aktivitetslederne deltager i netværk med andre aktivitetsledere og med godt udbytte. 

Vi er velkomne til at tilbyde at lægge lokaler til netværksmøder, hvor vi afholder udgiften til 

kaffe og kage. 

 

4. Ansøgning om §18 midler 

§18-midlerne udgør ca. 10 % af vores indtægter. Der er lavet om på tildelingskriterierne siden sidste år. 

Der bliver nu lagt (øget) vægt på det kontinuerlige arbejde i en aktivitet. Der bliver lagt vægt på 



samarbejdsaftale med Assens Kommune, og der må ikke være en stor formue i foreningen. 

 

Jesper har lavet en fælles plan for ansøgningsprocessen, som der var fuld opbakning til. Den bliver 

sendt ud sammen med referatet. Eneste forslag til ændring var, at aktivitetslederne hver især oploader 

deres ansøgning. 

 

5. Økonomi 

Hver aktivitetsleder får en opdateret budget- og forbrugsoversigt, når Inge Lise kommer hjem fra ferie. 

 

Vi har været heldige med realkreditlånet. Det har betalt sig for os, at vi har ventet lidt med at låne 

pengene.  

 

Vi sætter gang i maling af udvendigt træværk. Jens Jakobsen står for arbejdet.    

 

6. Eventuelt 

 

7. Kommende møder 

Den 28. november kl.17.30 – aflyses og erstattes af møde den 10. december kl.17. Det bliver et 

bestyrelsesmøde efterfulgt af julefrokost. 

 

 

 


