
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.19/11.2020 
 
Tilstede: Jesper, Inge Lise, LIse, Karen, Grethe, Marianne, Søren og Tine 
 
Agenda: 

1. Siden sidst - Jesper 

1. Corona-begrænsninger 

2. Landsindsamling 

3. Landsmøde 

4. Ansøgning om tildeling af §18-midler 

2. Aktivitetsområderne 

1. Besøgstjenesten – Marianne 

2. Ferielejre – Karen 

3. Øvrige – Jesper 

3. Økonomi, status – Inge Lise 

4. Kommende tid 

1. Budget 2021 

2. Generalforsamling 

5. Andet/eventuelt 

 

Ad. 

1. Siden sidst: 

1) Corona i aktiviteterne; Vi følger myndighedernes restriktioner. Vi har to hensyn at 

varetage, hensynet til de frivillige og til dem, vi hjælper.  

2) Jesper orienterede fra online-landsmøde. Der skulle vedtages manifest “parat til at 

handle” se bilag. Målet er, at kunne få fat i frivillige hurtigt, i forbindelse med 

pludselig opstået behov fx pandemi, oversvømmelse mm. Der blev vedtaget en 

vedtægtsændring i Ungdommens Røde Kors. URK får en tættere kontakt til 

hovedkontoret, der kan yde hjælp til regnskab, bogføring mm. Valg til 

hovedbestyrelsen; Der blev valgt nogle gode kandidater. Diskussion på landsmødet: 

Skal man være medlem for at være frivillig ? Det blev vedtaget, at man ikke behøver 

være medlem for at bære RK mærket. I Haarby uddeler vi det nu til alle frivillige.  

3)  §18 midler: Midlerne fra 2020 kan overføres til 2021. De er ikke brugt pga 

corona.Aktiviteterne 

1.  “Stjernefangergruppe” er en ny ativitet, der allerede er startet med hjælp fra Anne 

Breinholdt. Det er en aktivitet for unge 16-25 år, “der har det svært i livet ”. 

Aktiviteten foregår i  Assens med frivillige fra Haarby. Se bilag.  

2. Genbrugsbutikken: Butikken har nået ca 38.000 kr fra sidste års indtægt, hvilket er 

flot, taget Covid-19 i betragtning. 

3. Ferielejr:  Vi ansøger om 6 pladser til børn og 2 til unge. Vi efterlyser foldere som vi 

kan dele ud. Tine gør reklame for ferielejrene  på lærermøde i december.  

4. Besøgstjenesten: Den fungerer godt. Der er dog ikke afholdt caféer. 

5.  Internationalt arbejde: Jesper følger op på de projekter vi tidligere besluttede at 

støtte, sundhedsklinikken og Malawi. Vi beslutter os for at støtte Hviderusland i år.  



6. Familienetværk: Der arbejdes på en jule-aktivitet, hvor familierne deles op. De har 

haft færre aktiviteter i dette efterår, men de var i biografen i efterårsferien. 

7. Nørklerne:  De samles i mindre grupper.  

8. Lektiehjælp: Startede fint op efter sommerferien. Efter aftale med skolen lukkede 

lektiehjælpen dog alligevel efter de sidste restriktioner. 

9. Sprogcafé: Lukkede efter forsamlingsforbuddet med 10 pers blev indført. Indtil da 

var sprogcaféen delt i kvinder og mænd. Sprogcaféen var på en vellykket tur til 

Legoland i august. 

10. Samværdighed: Der er stadig 4 borgere, der får hjælp.  

11. Landsindsamling: Vi blev den lokalafdeling, de samlede næst flest penge ind i 

forhold til befolkning.  Der blev indsamlet  38.433 kr . 

12.  Julehjælp: Der er lagt ansøgningsskemaer ud forskellige steder. Uddelingen vil 

foregå efter restriktionerne.  

13.  Vågetjeneste: Hanne ønsker ikke at fortsætte som leder. De frivillige i 

vågetjenesten vil bliver spurgt om de ønsker at overtage aktiviteten.  

14. Huset: Der er indhentet vejledende tilbud på isolering af loftetagen.  

2. Økonomi: Inge Lise gennemgik økonomien. Den økonomiske situation er stabil og fornuftig. 

Der har ikke været et stort forbrug i aktiviteterne pga corona.  Vi har 89.000 kr stående i 

banken. Julehjælpen har fået støtte fra flere firmaer og 10.000kr fra Lions. Budget 2021 

lægges i januar ved næste bestyrelsesmøde. Aktiviteterne bedes sende deres 

budgetoverslag til Jesper og Inge Lise. 

3. Kommende tid:  

1. Generalforsamling: Vi talte om rammerne for generalforsamlingen i forhold til 

restriktionerne. Vi kan evt afholde den i biografen med servering af en sandwich. 

Jesper afklarer med hovedkontoret om vi kan lave antalsbegrænsning på. I stedet for 

foredragsholder kan der evt vises en film. Jesper kontakter Hovedkontoret for 

forslag. Dato for generalforsamling bliver tirsdag d.23/2 kl 18.00. På valg: 

suppleanter, kassér og formand og Karen og Lise. Alle ønsker genvalg.  

4. Evt. Huset har haft vaccinationer, hvilket var styret fra hovedkontoret.  

5. Næste bestyrelsesmøde: torsdag d.14/1 kl 19.00.  

 

 

Referent: Tine 

 

 
 
 


