
Referat; Bestyrelsesmøde Røde Kors Haarby, torsdag d.14/1-2021. 
Tilstede: Jesper, Marianne, Ingelise, Søren,Karen Margrethe, Lise, Grethe og Tine 
 

 
1. Formanden 

a. Hoved kontoret har udsendt retningslinier om corona.Vi må samles 5 
personer med 2 m afstand. RK-Odense har taget initiativ til ledsagerordning til 
vacination. Vi vil gerne være med.  

b. Vi har fået en ny frivillig som inspirator til butik og sprogcafé. 
2. Generalforsamling 

a. Vi kan ikke afholde generalforsamling som sædvanligt pga restriktionerne. 
Bestyrelsen beslutter at afholde den via en skriftlig procedure. Den skriftlige 
procedure vil indeholde; formandens beretning, aktivitetsledernes bidrag, 
regnskab, (ingen er på valg) og en mulighed for indsigelse mod skriftlig 
generalforsamling. Hvis der kommer en indsigelse afholder vi 
generalforsamlingen, når det er tilladt igen. Den skriftlige procedure udsendes 
til medlemmer og alle frivillige. Der kan kun gives indsigelser fra medlemmer 

b. Derudover beslutter bestyrelsen at afholde et orienteringsmøde for 
medlemmer, når det bliver muligt igen.  

3. Aktivitetsområder 
a. Alle aktiviteter er lukket ned. Besøgstjenesten må dog gerne komme i privat 

hjem med afstand og mundbind. Butikken er lukket, der arbejdes på et online 
salg via Facebook. Der er bestilt 6 pladser til børnesommerlejr og 2 pladser til 
unge lejr. Sprogcafén støtter familierne i det omfang, der er behov for det.  

4. Bistand 
a. Bestyrelsen beslutter at støtte projekter i Rwanda, Etiopien samt Malawi. 

Søren foreslår en venskabsforening med Hviderusland evt med deltagelse fra 
flere i kommunekredsen. Søren undersøger mulighederne. 

5. Regnskab 
a. Ingelise gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet er afsluttet, godkendt af 

bestyrelsen og fremsendt til revision. Jesper og Ingelise undersøger mulighed 
for nyt banksamarbejde. 

6. Budget 
a. Jesper har lavet et budget ud fra ønskerne i 2019. Vi venter med at lave et 

egentlig budget, til vi kender vilkårene efter åbningen. Det ser ud til, at vi har 
en god og sund økonomi med et lille overskud.  

7. Næste møde torsdag d.4/2 kl.19-21 online med aktivitetsledere. 
8. Evt; Intet 
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