
Referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2019 

 

Afbud: Steen, Hanne og Lise 

 

1. Paragraf-18 bevillinger 

Vi har fået en stor del af de midler, som vi har søgt om. Vi har derudover fået tilført ekstra midler fra en 

fond. Midlerne kan opveje, at §18-bevillingen er mindre end ansøgt i forhold til en del af aktiviteterne. 

 

 

2. Nyt fra aktiviteterne 

 

a. Landsindsamlingen 

Det gik rigtig godt. Alle ruter var bemandet, og vi fik et godt indsamlingsresultat. 

 

b. Butikken 

Salget ligger over budgettet, og der er kommet nye frivillige. 

 

c. Julehjælp 

Der deles julehjælp ud til 29 familier. Det er gavekort til Coops butikker. De får også hver især 

et juletræ. 

Butikkens praktiske bistand har fungeret godt i år grundet en god vejledning fra Lisbeth. 

 

d. Familiecamp 

Røde Kors er gået i gang med at afholde familiecamp. Der var en familie med for to år siden, 

men ikke i år. Det skal overvejes, om der skal afsættes penge til formålet i kommende års 

budget. 

 

e. Ferielejr 

Der er åbnet for bookning allerede nu. Der bliver afholdt en lejr mindre på Fyn til næste år.  

 

 

3. Nye skilte 

Vi har overtaget nogle skilte fra butikken i Assens. Det er et nyt skilt til butikken og nogle kors, der vil 

blive hængt op på karnappen. 

 

4. Maling af rum 

Vi igangsætter maling af det store fællesrum. Der er indhentet et fornuftigt tilbud. 

 

5. Budget for aktiviteterne 

Alle aktivitetslederne sender deres budget for 2020 til Jesper – gerne inden den 10. januar. 

 

6. Ny udgave af Kontakt 

Der er en ny løsning på vej. Den er blevet testet i 20 lokalafdelinger, herunder hos os. Det nye Kontakt 

er væsentligt bedre end det gamle system. Vi går stille og roligt i gang med at øve os. 

 



7. Generalforsamling 

Tirsdag den 25. februar 2020. Per Torsten Sørensen har været rejseleder på en tur til Etiopien og det vil 

han gerne formidle for os. 

 

8. Venskabsprojekter 

Drøftes på kommende bestyrelsesmøde. 

 

9. Næste møde 

Torsdag den 23. januar 2020 

  

 

 

 

 

 

 


