
Referat af bestyrelsesmøde d.16/6-2021

Tilstede: Karen, Søren, Lise, Jesper, Marianne, Tine

1. Formanden har ordet - Siden sidst v/ Jesper – Orientering
● Orientering fra hovedkontoret

2. Generalforsamling 2021 - Drøftelse
● Vi slår generalforsamling og opstartsfest sammen til et arrangement i august. Jesper

undersøger mulighederne i Strandby forsamlingshus d. 27/8 eller 26/8. Jesper
undersøger et fagligt oplæg omkring udrejsecenter Sjælsmark. Per Torsten Sørensen
bliver spurgt om han vil være dirigent. De øvrige opgaver fordeles, når datoen er på
plads.

3. Opstartsfest - Drøftelse

4. Aktivitetsområderne – Jesper/alle
Sprogcafé: Bodil har trukket sig som aktivitetsleder. Vi afholder mandag d.21/6, hvor det er
formålet at finde en fremtidig fordeling af opgaver.
Vågetjenesten: Har en midlertidig løsning og evt en kandidat som leder på vej.
Familienetværk: Har haft to arrangementer.
Nørklerne: Har haft afslutningsarrangement.
Lektiehjælpen: 26 børn har brug for hjælp og der er 11 frivillige. Der skemalægning d.⅜ på
skolen.
Besøgsvenner: Der er tre ledige besøgsvenner. Caféen åbners igen i september. Der
afholdes arrangement på kroen i september.
Sommerlejrene: Pladserne er besat for i år. Men vi vil lave større reklame for lejerne ud til
alle forældre og ex i ugeavisen.
Butikken: Kører igen. Der er stabil bemanding. Der er kommet to nye containere på den nye
genbrugsplads. Der er brug for et nyt kasseapparat og Jesper vil søge fonde for at finansiere
det.
Hjemmesiden: Der efterlyses bidrag hjemmesiden og til kalender etc. Aktivitetslederne
bedes kigge deres lister igennem over frivillige og se om der er overensstemmelse.

5. Bistand til venskabsprojekter – Jesper/Søren
Vi afsøger mulighed for at slå os sammen med en anden eller flere lokalafdeling med henblik
på at lave et fælles projekt.

6. Økonomi: Status mv. – Inger Lise
Vores økonomi i forhold til sidste år er store træk den samme sunde økonomiske situation.

7. Budget 2021



8. Næste møde
Næste møde er sammen med aktivitetsledere, hvor behov for økonomii fremlægges fra de
forskellige aktiviteter. Onsdag d.11/8 kl.19-21.

9. Eventuelt
Lokalarkivet har bedt Røde Kors Haarby overbringe deres Røde Kors film til Anders
Ladekarl.

Referent: Tine


