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16. september 2021 

Referat 
 
Afbud: Marianne, Lisbeth, Trine og Tine. 
 
 
1. Formanden har ordet  

• Henvendelse fra OUH om sproglig assistance til en borger med bopæl i Haarby. Formidlet via 
Sundhedsklinikken.  

• Henvendelse fra Røde Kors Assens afdeling om assistance til Vågetjenesten. Kunne ikke 
imødekommes 

• Jesper deltager i formandskonference den 6. november 
• Der arbejdes fortsat på at finde aktivitetsleder til Sprogcafeen 

 

2. Introduktion af TABU-retten 

TABU-retten er startet op for psykisk sårbare personer, da Maibritt ikke mener, at indsatsen for denne 
målgrupper er god nok i Haarby  

Der har været afholdt to arrangementer 

1: Intro arrangement med relativt lav tilslutning 

2: Arrangement med stor tilslutning 

Målgruppen er IKKE den samme som for Samværdighed 

 

3. Generalforsamling og opstartsfest 

Generalforsamling 

Per Sørensen kan ikke være dirigent denne dag og der skal derfor findes en ny.  

Der foreslås Torben Haagerup - Jesper tager kontakt 

Der foreslås Per Toft - Jesper tager kontakt 

 

Aktivitetslederne skal forberede en kort præsentation af deres område. Der skal som forberedelse 
hertil sendes 5-7 linjer til Jesper som han derefter samler i ét powerpoint (Nogle få linjer om det I har 
gjort & fortaget i Corona-tiden samt det I agter at gøre resten af 2021 



 
Røde Kors 

Haarby 
 

 

Aktivitetslederne sender ligeledes et budget for den resterende del af 2021 som ligeledes sendes til 
Jesper senest 8. oktober (Jeres behov for penge resten af 2021) 

 

Regnskabet er sendt ind til Røde Kors og skal principielt ekstraordinært i år ikke fremlægges på 
generalforsamlingen. Det besluttes, at det gennemgås og godkendes alligevel.  

 

Powerpoint til generalforsamlingen med overskriften “Afdelingens planer for 2021” fremlægges og 
godkendes af bestyrelsen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende medlemmer skal vælges i 2021 

Grethe Bisgaard (Suppleant): Ønsker genvalg 

Inge Lise Hansen: Ønsker genvalg 

Jesper Britze: Ønsker genvalg 

Karen Jensen: Ønsker genvalg 

Lise Michaelsen: Ønsker genvalg 

Tine Teilman Andersen: Jesper tager kontakt 

Revisor: Inge Lise kontakter Pia og Ebba 

 

Årsnåle 

Vi kan tildele årsnåle efter indmeldelsesdato eller efter hvornår man er blevet frivillig 

Bestyrelsen og aktivitetsledere er enige om at, det tildeles fra den dag man bliver frivillig. 

Medlemmer af bestyrelsen betragtes ligeledes som frivillige 

 

Under generalforsamlingen vil der blive serveret et glas vin samt chips 

 

Opstartsfest  

Opgaver og fordeling: Se bilag 
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Det ser som udgangspunkt ikke ud til at der kommer flere end der er pladser til. Tilmeldingsfristen 
løber frem til 8. oktober 

 

Vedrørende et indlæg fra en ekstern bidragsyder arbejdes der på at få asylchef Røde Kors Danmark, 
Anne la Cour Vågen til at komme til Haarby og fortælle om evakueringen ud af Kabul. 
 

Tine bedes bekræfte, at aftalen med John Erik som spillemand er på plads. Jesper kontakter Tine 

 

De der kan komme kl 11.00 fredag d. 15 gør dette. Resten møder når de kan, dog senest kl. 17.00 

Efter middagen hjælper alle med oprydningen. 

 

Til kaffen skal der bages småkager. Denne opgave tager Karen. 

  

Jesper har modtaget en henvendelse fra hovedkontoret vedrørende en mand der vil lave optagelser fra 
generalforsamlingen. Dette tilbud besluttes det at vi takker nej til, da vi ikke kender formålet med 
optagelserne.  

 

4. Status fra aktivitetsområderne 

• Butikken 

Det går fint. Vagterne er besat og der er kommet endnu en frivillig. Der kunne godt bruges flere. Ulla 
deltager i RK landsmøde om genbrug.  

• Familienetværket 

Næste arrangement afholdes i efterårsferien hvor de skal bowle 

Start november skal de på efterskolen 

Der planlægges et julearrangement 

• Lektiehjælp 

Det forlydes, at der er flere børn på vej til lektiehjælp.  
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Der er ikke lektiehjælpere nok til de eventuelt nytilkomne børn - disse må findes hvis det skulle blive 
aktuelt. Ellers fint 

• Ferie lejr 

De har været afsted med stor succes. Deltagerne var glade og ønsker at komme afsted igen 

• Hjemmesiden 

Der mangler aktuelle billeder - disse tages når den nye bestyrelse er på plads efter generalforsamlingen. 

Der mangler nye billeder fra aktiviteter så snart disse går igang 

• Nørklere 

1: De har mødtes to gange siden de åbnede op.  

2: I løbet af vinteren/Coronanedlukningen har Annette været rundt med garn til de frivillige som har savnet 
kontakten til de øvrige frivillige.  

3: De ønsker at besøge Røde Kors huset i København 

4: De ønsker ét stort Nørklearrangement med de øvrige nørklere i kommunen - Jesper tager kontakt til 
kommunekredsen.  

• TABU-retten 

Der er ingen eller relativt lidt økonomi forbundet med aktiviteten.  

De mødes næste gang den første fredag i oktober 

• Huset 

1: Taget er utæt nogle steder - det kan være en fuge der mangler.  

2: Gennemstrømsvandvarmeren virker ikke - Steen indhenter tilbud på en ny.  

3: Aktivitetsniveauet er steget og derfor skal man huske at booke lokalet på kalenderen i gangen.  
 

5. Økonomi 

Intet nyt siden sidst 

Der er ca. 90.000 på drift kontoen som svarer fint til beholdningen samme tid sidste år 

 

6. Næste møde 

Torsdag d. 28 klokken 19.00 


