
 
Røde Kors 

Haarby 

 

Algade 16 � 5683 Haarby 

:  jesbri@rodekors.dk  )  +45 2329 9628 

 

Møde for bestyrelse & aktivitetsledere 
Mandag den 4. juli  

Referat 
 

Deltagere: Annette R, Annie, Inge Lise, Jette, Karen, Steen, Søren, Tine, Ulla, Connie, Jesper 

Afbud:  Lisbeth, Marianne, Grethe, Annette C 

 

 

1. Orientering fra formanden/siden sidst. 
• Annette er af GF Forsikring blevet tildelt en frivillighedspris, der, udover æren, består af 

kr.: 10.000. Tildelingen er blandt andet motiveret i Annettes flotte indsats med at holde 
gang i og kontakt til nørklerne under Corona-nedlukningerne.  

• Assens Kommune har overdraget opgaven med at koordinere hjælpen til de ukrainske 
flygtninge med Røde Kors til udviklingskonsulent Charlotte Wiwel. Bjarne Toft, der er 
formand for Røde Kors i Assens, og Jesper mødes med Charlotte Wiwel tirsdag, den 
12. juli, blandt andet med formål at genoplive det gode samarbejde vi har haft med 
Assens Kommune samt at orientere Charlotte om Røde Kors i Assens Kommune 
generelt. 

• Samme Charlotte Wiwel har også overtaget opgaverne vedrørende tildeling af §18-
midler. I år åbner ansøgningspuljen til §18-midlerne tidligere end de foregående år. Det 
vil forventeligt være i starten af september og ansøgningsfristen vil være i oktober. I 
august opdateres hjemmesiden, hvor ansøgningsfrist og nærmere info vil fremgå.  

• Jesper har som indlægsholder deltaget i et af Landskontoret arrangeret 
møde/erfaringsudveksling vedrørende regional/kommunalt samarbejde mellem 
lokalafdeling og samarbejde med kommuner. 

• Landskontoret agter at iværksætte en proces, der skal føre til udvikling af en national 
strategi vedrørende frivilligt arbejde. Jesper deltager den 13. september i en 
”udviklingsworkshop” herom. 

 
2. Aktiviteter for & hjælp til flygtninge fra Ukraine 

Udover den første cafe for flygtning den 19. maj er der afholdt cafeer den 9. og den 30. juni. 
Den 9. juni deltog xx og den 30. juni deltog ingen ukrainere til trods for at invitationer på såvel 
dansk som ukrainsk var udsendt god tid forinden.  
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Der er den 21. juni stiftet ”Foreningen for Ukrainere i Assens Kommune’. Bestyrelsen består af 
fire herboende og en nytilkommen ukrainer, der for indeværende arbejder på højtryk for at få 
oprettet foreningskonto, facebookside osv. Udviklingskonsulent Charlotte Wiwel, Assens 
Kommune, deltager i arbejdet. 

Med grundlag i at der ikke er behov for Røde Kors Haarbys cafeer samt at der er etableret en 
forening for ukrainerne i kommunen, samt at der er udsigt til at vi får god kontakt til og 
koordination med kommunens repræsentant i foreningen, besluttedes det, at Røde Kors Haarby 
indtil videre ikke iværksætter aktiviteter til støtte for ukrainerne, men at vi opfylder behov, når 
disse opstår. 

 

3. Status aktivitetsområderne: 

a) Butikken: Det går fint i butikken, de rer en fin omsætning. Afdelingen har været i Horsens og 
set sorteringscentralen. Alt det tøj vi sender til Horsens bliver kun sendt rundt i Europa. Godt at 
se, hvad der sker med alt det tøj vi afleverer til Horsens.  

b) Samværdighed: Trine er stoppet som leder og Jette har overtaget aktiviteten. 

c) Vågerne: Der er startet en ny våger og de er nu 11 våger i alt. Siden februar har der været brug 
for våger 4 gange. Vagterne er på vagt 4 timer ad gangen. Der våges kun på plejehjem. 

d) Nørkler: Anette har modtaget GF´s frivillighedspris. Stort tillykke til Anette. Nørklerne har haft 
et arrangement, hvor de havde besøg og oplæg af Henning Frandsen, journalist og historiker. 

e) Sprogcafeén: Der undersøges mulighed for at få børnene på fodboldskole i sommerferien. 
Fodboldklubben kontaktes. 

f) Lektiecafé: Der starter en ny lektiehjælper efter sommerferien. Husk, at der skal udfyldes 
Børneattest og frivilligheds attest. 

 

4. Sæsonstartsfest. 
Da vi mødtes den 30. maj besluttede vi, at afholde sæsonstartsfest i Strandby Forsamlingshus 
fredag den 26. august. Ulla kontaktede forsamlingshuset, der oplyste at huset er optaget den 26. 
august. Ulla har i stedet reserveret Strandby Forsamlingshus fredag den 2. september og har 
aftalt med den til forsamlingshuset knyttede kogekone, at hun laver mad til os. Menu mv. aftales 
efterfølgende. 
Jesper arrangerer ekstern indlægsholder og inviterer vores regionskonsulent Per Torsten 
Sørensen til at deltage og afholde et indlæg vedrørende den aktuelle situation i Landskontoret 
mv. 
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Jesper udarbejder invitation, som Karen udsender. 
Øvrige opgaver aftales og fordeles når vi mødes næste gang. 
Alle medlemmer af bestyrelsen samt aktivitetsledere opfordres til at deltage i såvel forberedelse 
og afvikling af arrangementet. 
 

5. 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. 

Noget af det forventede driftsoverskud er besluttet anvendt til anskaffelse af et nyt 
kasseapparat, således at vi minimerer risikoen for indtastningsfejl på Dankort-terminalen, 
opfylder Landskontorets krav til registrering mv. Ulla & Jesper indhenter tilbud på 
kasseapparatløsning og afklarer der forinden med Landskontorets krav mv. 

Enighed om at nogle af AR’s penge anvendes til et arrangement for nørklerne i Assens 
Kommune 

Overgang til Nets tages i.f.m. projekt nyt kasseapparat 

 

6. Eventuelt 

Næste møde onsdag, den 24. august kl 19. 

Ukrudt – Ulla taler med Steen – Poul Otto 


