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Møde for bestyrelse & aktivitetsledere 
Mandag den 30. maj  

Referat 
 

 

1. Orientering fra formanden/siden sidst. 
Generalforsamlingen blev afholdt meget fint på Haarby Kro med deltagelse af 60 medlemmer 
og frivillige. Referat heraf, i form af den ved generalforsamlingen anvendte præsentation påført 
trufne beslutninger, er lagt op på afdelingens hjemmeside. 
Jesper har deltaget i formandskonference med to temaer, håndteringen af situationen i Ukraine 
og fremtidens Røde Kors.  
Vi har modtaget donationer fra Haarby Efterskole (kr.: 1.500 til gavn for ukrainske flygtning), A 
P Møllerfonden (kr.: 5.000 til sæsonstartsfest), VVS-Gruppen Fyn og Lions (begge med billetter 
til Cirkus Arena den 17. juni) 
 

2. Bestyrelse, aktivitetsledere.  

Efter Lise Michelsens bortgang består bestyrelsen nu af fem personer, hvilket opfylder det 
formelle krav til bestyrelsens størrelse jævnfør vedtægterne. Det besluttede at fortsætte således, 
idet de to suppleanter flittigt deltager i bestyrelses aktiviteter. Der søges kandidater til det sjette 
bestyrelsesmedlem til valg på næstkommende generalforsamling.  

Trine Brüsch ønsker at fratræde som aktivitetsleder af Samværdighed. Jette Lisbjerg, der 
sammen med Trine har været en af drivkræfterne i Samværdighed, indtræder som ny 
aktivitetsleder. Trine stiller sig til rådighed som rådgiver efter behov. Jesper arrangerer møde 
med Trine og Jette med formål at sikre overlevering mv. 

Ved Lise Michelsens bortgang mistede Lektiecafeen sin flittige aktivitetsleder. Tine Teilman har 
venligt tilbudt at indtræde som aktivitetsleder, i hvert fald indtil videre. Tine afklarer med sin 
arbejdsgiver hvorledes den praktiske koordination mv. mellem Haarby Skole og Røde Kors kan 
finde sted, således at Tine ikke kommer i en uhensigtsmæssig dobbeltrolle. 

 

3. Aktiviteter: 

Sprog-café: De har været på en meget vellykket tur til Wauw-park i Billund i maj. 

Genbrug: Der er 36 frivillige i butikken. Vi skal meget snart have et nyt kasseapparat, idet 
Landskontoret stiller i stigende omfang krav til registrering, rapportering mv. vedrørende 
butikkens aktiviteter og omsætning. Ulla og Jesper afklarer muligheder og indhenter tilbud. Der 
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er etableret et netværk for de lokale butikker i Assens Kommune Kredsen. Der er den 26. april 
afholdt et godt og konstruktivt møde med deltagelse af alle butiksledere i kredsen. 

Familienetværk: Har planlagt tur til Wauw-park. Har haft arrangement ved Trunderupsøen. 

 

Nørklere: De er lukket ned for sommerferie, da der ikke kan sendes tøjgenstande til Ukraine 
pga. logistik. Efter sommerferien vurderes behovet for de af Nørklerne fremstillede produkter 
med formål at afsøge om der er behov herfor i andre udlande og/eller for produkter, der kan 
sælges i butikken. 

Har afslutning med foredragsholder Henning Frandsen, Vestfyns Avis den 8. juni. 

Sommerlejr: Der sendes 6 børn til børnelejr og 2 til ungelejr i sommerferien. 

 

4. Aktiviteter for og hjælp til flygtninge fra Ukraine. 
Der har været afholdt café d.19/5. Der var lavet aftale med to tolke og der kom 5 voksne og 1 
barn. Der planlægges café igen d.9/6 og d. 30/6. Der er behov for samvær, aktiviteter for 
børnene, hjælp til jobsøgning mm. Jesper og Marianne deltager. Hallen har ønske om, at nye 
ukrainske brugere af hallen får et stempel/kort fra Røde Kors, Haarby. Vi har fået doneret to 
PC med ukrainske programmer.  

    

5. Sæsonstartsfest. 
Fredag den 26. august. 

 

6. Økonomi: Vi har en tilfredsstillende økonomi, der muliggør at gennemføre vores planlagte 
aktiviteter samtidig med at vi yder ekstraordinær hjælp og bistand til flygtninge fra Ukraine.  

Vi har givet tilladelse til at der indkøbes en ny printer (Jespers foranstaltning) og to nye 
postkasser (Steens foranstaltning).  

  

7. Evt. Ulla laver et udkast til en plakat/reklame for butikken, der tydeliggør for butikkens kunder 
hvad overskuddet fra genbrug anvendes til. 


