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Møde for bestyrelse & aktivitetsledere 
Torsdag, den 6. oktober 

Referat 
 

Deltagere: Annette C, Jørgen, Grethe, Inge Lise, Karen, Lisbeth, Steen, Marianne, Tine, Ulla, Jesper 

Afbud:  Anni, Søren, Jette, Annette R, Conni 

 

 

1. Velkomst til Jørgen Nyberg Larsen, ny aktivitetsleder i Sprogcaféen. 

 

2. Formanden har ordet - Siden sidst v/ Jesper – Orientering:  

Anni arbejder på at få demens-caféen op at stå igen i kommunen og vi lægger lokaler til.  

JB har deltaget i workshop om fremtidens Røde Kors.  

  

3. Julehjælp; Drøftelse af principper for tildeling af julehjælp i lyset af at mange familier må forventes 
at være mere pressede end tidligere. Vi drøftede vores kriterier og blev enige om, at bevare vores 
ansøgningsskema. Vi vil gerne tilgodese så mange som muligt og sætter ikke beløbet op. 

 

4. Status aktivitetsområderne 

Familienetværk: 

Har arrangeret biograf-tur tirs d.18/10 kl.11.00.  

Lektiecafé:  

Der er 12 frivillige og 2 nye. Der er 6 børn på venteliste til hjælp. 

Vi har i gruppen diskuteret forsikring, tavshedspligt og den særlige opgave, at tage vare på 
et barn.  

Sprogcafé: 

Der er planlagt en teatertur for kvinder og børn i december. Kvinderne har mødt den nye 
aktivitetsleder.  
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Vågetjenesten: 

Anni og Jesper holder møde med de frivillige. 

Huset: 

Der er kommet ny inddækning på taget på butikken. Den næste indsats er husets tag. 
Steen og Jesper vil beskrive et projekt til ansøgning hos Real Dania.  

Besøgstjenesten: 

Caféen er blevet populær og de har været på Helnæs kro og drikke kaffe. Det er 1.torsdag 
i hver måned. Der er 3 på venteliste til at få en ven. D.26/10 er der spisning på kroen. 

Hjemmesiden: 

Kom endelig med billeder til hjemmesiden. 

Landsindsamling: 

Vi ligger højest igen i hele landet. Vi har borgere der værdsætter Røde Kors ´arbejde. Vi 
samlede små 35.000 kr ind.  

Julehjælp: 

Der kommer skrivelse i avisen og vi har lavet ansøgning til Lions. Der kommer bøsser til 
butikkerne. 

Butikken: 

Ulla har haft møde med kommunens butikker. Indkøb af nyt kasseapparat er sat på 
standby.  

Nørklerne: 

De skal tænke anderledes, da deres sædvanlige arbejde ikke kan distribueres ud pga 
krigen. De skal strikke til butikken i stedet for. 

 

5. Ansøgning om §18 midler 

Ansøgningsfristen er d.23/10. Jesper beder om bidrag fra relevante aktivitetslede og indtaster 
efterfølgende ansøgninger i Assens Kommunes portal 

  

6. Valg til Røde Kors hovedbestyrelse, kort gennemgang af kandidater ved Jesper. 
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7. Sæsonstartsfesten 

Vi taler om detaljerne i planlægningen d.7/11. 

 

8. Økonomi: Status mv. – Inge Lise 

Vi har en fin kassebeholdning. Der er solgt for 150.000 i butikken indtil nu i dette år.  

  

9. Eventuelt 

Næste møde d.7/11 kl.19.00 

Julefrokost torsdag d.8/12 kl.19 

 


