
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.18/11-2021

Tilstede: Jesper, Marianne, Karen, Ulla, Lise, Inge Lise, Annie, Søren, Anette, Trine, Tine
Afbud: Lisbeth, Anette, Grethe B, Maibritt, Steen

1.Formanden har ordet - Siden sidst v/ Jesper – Orientering
a. Refleksioner over generalforsamling & opstartsfest 2021: Det var en god opstartsfest. Alt
fungerede med det praktiske. Marianne foreslår indkøb af duge i en størrelse, der passer til
bordene i forsamlingshuset. Ulla finder duge efterhånden som de kommer ind i Røde Kors
butikken. Det fungerede godt med det hele på en gang. Der blev talt meget ved bordene.
b. Nyheder fra formandskonferencen den 6. november. Hovedkontoret deltog med 4 punkter.
1. Modtagelse af flygtninge 2. Der er ansat ny konsulent på sprogcafé-området Iben Carlsen.
Hun kommer på besøg på mandag d.29/11 kl.10 i Røde Kors huset.  3. Danmark modtager
igen kvoteflygtninge. Der kommer 200 fra Congo. Vi ved bla. at der kommer 2 familier til
Assens. 4. Der var et tema om at være parat ved katastrofer. Røde Kors kan hjælpe på
ingen tid og er i gang med at lave kontaktlister, så man hurtigere kan komme i kontakt med
frivillige.
c. Møde i fynskredsen den 24. november: Jesper deltager og har ønsket et punkt om
internationale samarbejde.
d. Ansøgning om tildeling af §18-midler: Ansøgningerne er sendt af sted. Der er søgt til det
vi plejer samt til taburetten.
e. A P Møller Fonden – Mulighed for støtte til bestyrelse & generalforsamling: Vi søger til
vores næste generalforsamling.

Corona: Røde Kors følger med i de gældende retningslinier. Vi bliver orienteret, hvis der sker
noget nyt.

2. Aktivitetsleder Vågetjenesten – Præsentation af ny leder Annie Saabye Johansen. Hun
har været med i vågetjenesten i 3 år og vil gerne prøve at være aktivitetsleder. Det er vi
meget glade for.

3. Ældrekoncert i Haarby v. Marianne. Socialstyrelsen har givet midler til koncerter som skal
gavne ældre mennesker, der har siddet alene i coronatiden. Røde Kors i Haarby har fået
bevilliget en koncert med Karin og Klaus Strand-Holm. Den foregår på Æblehaven d.3/12.
Der kræves gyldigt corona-pas. Folk skal tilmelde sig hos Marianne Aagaard. Koncerten
annonceres hos de frivillige, på hjemmesiden/ i butikken og i Røde Kors huset.

4. Haarby julemarked v. Ulla. Ulla blev kontaktet af handlesstandsforeningen. Der skal
afholdes julemarked i Haarby fredag d.26/11. Ulla og 4 frivillige deltager med en bod fra
butikken.

5. Status aktivitetsområderne –
a. Lektiehjælpen v Lise. Stort engangement i gruppen. Der er 4 nye elever, der har brug

for lektiehjælp og der er startet en ny frivillig.
b. Sprogcaféen. Der er kommet ansøgninger til Egmont fonden, hvor der kan søges om

ferieophold for familierne. Per kører rundt med ansøgningerne til familien.
c. Butikken kører fint. Der er kommet en ny frivillig. Ulla har været til årsmøde i Nyborg.

30 % af indtjeningen fra butikkerne går til udlandet og resten lokalt.



d. Ferielejr v Karen. Vi prøver at prøve noget nyt i år. I stedet for at udvælge børn på
skolen, vil vi slå det offentligt op på AULA.

e. Samværdighed v Trine. Der er forandringer i gruppen pga flytninger mm. Der skal
søges både nye deltagere og frivillige. De arbejder på at søge på Facebook via en
video.

f. Nørklerne v Anette. Med midler fra socialstyrelsen har de været på tur til frivillighuset
i Kbh og der er planlagt et arrangement i huset onsdag d.8/12, hvor der kommer en
foredragsholder.

g. Besøgstjenesten v Marianne. Ny besøgsven er på trapperne. Der er pt ingen, der
venter pt på en besøgsven. Der arbejdes på at få caféen op at køre igen efter
corona.

h. International v Søren. Søren forslår at vi støtter etvenskabs- projekt i Myanmar for
unge mødre.

i. Julehjælpen. Processen går som planlagt. Der er aftalt møde i gruppen til at kigge
ansøgningerne igennem.

6. Økonomi: Status v Inge Lise. De fleste aktiviteter har mange penge stående, fordi de ikke
er brugt. De kan overføres til næste år pga corona-pandemien. 90000 kr på driftkontoen.
a. Støtte til venskabsprojekter – Jesper/Søren. De foreslår at støtte Myanmar projektet med
10000 kr. Det er vedtaget.
b. Budget 2022: Alle aktivitetsleder skal komme med forslag til budget inden jul. Alle skriver,
hvilke aktiviteter/ønsker aktiviteten der er brug for.

7. Generalforsamling 2022. Den skal holdes inden udgangen af februar. Jesper foreslår
torsdag d.24/2. Det er vedtaget.

8. Næste møde
Møde og julefrokost torsdag d.16/12 kl.18.00 hos Inge Lise.

9. Eventuelt

Referent Tine Teilman Andersen


