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Møde for bestyrelse & aktivitetsledere 
Torsdag den 10. marts  

Referat 
 

1. Der har været afholdt et møde for hovedbestyrelse og de fynske formænd. Formålet var at 
synkronisere samarbejdet mellem hovedkontor og afdelingerne. Hovedkontoret var 
lyttende i forhold til det nationale samarbejde. Mødet blev afholdt i en god tone. 
Resultatet: Vi begynder at få orienterende mails fra Hovedkontoret.  

Se medsendt den ved mødet anvendte præsentation samt referat af mødet. 

Der har været afholdt møde med kommunen vedr. samarbejdet med forskellige foreninger 
og organisationer med det formål at styrke kendskabet til hinanden og forbedre 
samarbejdet. 
 

2. Situationen i relation til krigen i Ukraine 
Assens kommune har samlet alt vedr. Ukraine på ét sted. På kommunens hjemmeside 
klikker man på ”Hjælp til Ukraine” og kommer ind på siden med al information samt 
mulighed for at tilmelde sig som frivillig.  
 
9. marts var der møde for herboende ukrainere, Røde Kors, borgmesteren samt 
kommunaldirektøren.  
 
16. marts klokken 16.30 afholdes et møde på Rådhuset med det formål at fortælle, hvad 
der kan blive brug for af frivillig indsats samt at få kontaktoplysninger på frivillige. 
 
Der er gjort plads til 45 flygtninge på Gummerup skole, 40 flygtninge på Jordløse skole og 
56 flygtninge i Danmarks Læreforenings lejerskole på Torø 
 
Lige nu afventer vi godkendelse af særloven vedr. sundhedsvæsen, skolegang og boliger.  
 
Jesper B. er til ugentlige møder med kommunen.  
Ulla og Jesper har udfærdiget en vejledning vedr. henvendelser i butikken om at hjælpe og 
støtte flygtninge fra Ukraine.  
 

3. Generalforsamling 2022 
A P Møller Fonden har støtte vores afdeling med 12.000 kr. til generalforsamlingen.  
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Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen på Haarby kro med spisning kl. 18.00 og 
generalforsamling kl. 19.00. Per Torsten Sørensen er dirigent. Rasmus B. Christiansen, der 
er leder af Røde Kors omsorgscenter i Middelfart, er oplægsholder. 

 

4. Status aktivitetsområderne 
Samværdighed: Vi har fået mange henvendelser om at få en samværdighedsven. Derfor 
har vi lavet en egenproduceret reklamekampagne for at hverve frivillige. 
 
Butikken: Der har været afholdt personalemøde for de 36 frivillige. Der bliver solgt tøj og 
smykker på Lauritz.com. Der er etableret et ”kreativt hjørne” i butikken med garn, broderi, 
strikkepinde m.m. Bestyrelsen bevilgede 5.000 kr. til en tur til Horsens den 1/6 – 22. 
Ulla og Marianne indkøber duge til brug ved afholdelse af større møder.  
 
Huset: Poul Otto Hansen kontaktes, da han gerne vil holde udendørsarealerne. Der er et 
hul i taget. Steen anmelder det til forsikringen.  
 
Nørklerne: Der er afsendt 1843 stykker tøj i 2021. Der kommer heldigvis mange 
donationer. Nørklerne afholder julebanke og pakkespil lidt forsinket, men bedre sent end 
aldrig.  
 
Familienetværket: Der er kommet to nye familier til. Der er udfærdiget ansøgninger til ”En 
håndsrækning”. Der bliver afholdt møde med de frivillige.  
 
Besøgstjenesten: På trods af nedlukninger i 2021 fik vi alligevel afholdt café, en til en 
besøg, spisning på Kroen, selvarrangerede udflugter samt koncert på Æblehaven. Vi får 
heldigvis nye ind som besøgsvenner, så vi kan tilbyde hjælp til alle.  
 
Sprogcaféen: På forunderligvis fungerer Sprogcaféen fantastisk på trods af manglende 
aktivitetsleder. Vi søger dog stadig efter en aktivitetsleder. Der har været afholdt møde 
med konsulenten på integrationsområdet. Der bliver afholdt et børnemøde med det 
formål at afklare, hvilke aktiviteter der kan sættes i gang for børnene. Formålet er 
medinddragelse, medansvar og integration.  

 

5. Økonomi: 
Regnskabet blev gennemgået af Inge Lise. Budget: Der er plads til vores ønsker for 2022.  
Bestyrelsen besluttede at sende 10.000 kr. afsat til Venskabsprojekt til Ukraine. 
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6. Næste møde: Jesper indkalder, hvis behov opstår. 
 

7. Eventuelt:  
”Huset” stilles til rådighed for Kræftens Bekæmpelses indsamling den 3. april 2022.  
Anni Såby Johansen er ny aktivitetsleder for Vågetjenesten. 
Taburetten: Connie Larsen er ny aktivitetsleder. Der kommer 6-10 gæster pr gang.  
 
Jesper afholder orienteringsmøde mandag, den 14. marts kl 19 for de, der ikke havde 
mulighed for at være med. 

 


