
 

Møde for bestyrelse & aktivitetsledere  

Mandag den 7. november 2022 

Afbud fra: Tine, Jørgen, Karen, Annette C, Ulla, Jette 

1. Formanden har ordet – Siden sidst v/Jesper – Orientering 
Jesper blev valgt ind i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsen udtrykte glæde ved at have en 
kontakt direkte ind i Hovedbestyrelsen.  
 

2. Julehjælp, status – Lisbeth 
Coop giver 10 %, Lions har givet 10.000 kr. Ansøgningsskemaer ligger klar i butikken, 
postkassen er sat op, oplæg til avisen og hjemmesiden er indsendt, indsamlingsbøsser er 
sat ud, ansøgning er sendt til Rotary, Café Kamma har givet 5.000 kr.  
 

3. Status for aktivitetsområderne – Alle 
Vågerne v Anni: Der er 11 vågere. Der er brug for flere vågere. Anni og Jesper har holdt 
møde med vågerne. Der udfærdiges en skrivelse til plejehjemmene med info om vågernes 
opgaver samt kontaktoplysning. Tjenesten våger på 4 plejehjem.  
Julehjælp v Lisbeth: Se pkt. 2 
Butikken: Alle vagter er dækket. Der har været afholdt personalemøde. Ulla ønsker at finde 
en souschef.  
Internationalt samarbejde v Søren: Der er mulighed for samarbejde med Færøerne og/eller 
Grønland. 
Huset v Steen: Der er ved at komme gang i udlejningen igen. Ny printer og støvsuger er 
indkøbt. I forbindelse med reparation efter vand i elinstallationen i køkkenet opsættes ny 
bordplade. Der kan søges til en pulje til forbedring af samlingssteder og klubhuse. Deadline 
er 31. december 2022.  
Lektiehjælp v Grethe: ca. 30 børn har brug for hjælp. Gruppen søger flere frivillige.  
Familienetværket v Grethe: Næste projekt er julebanko.  
Sprogcafé v Steen: Gruppen af frivillige arbejder med en redefinering/tilpasning af 
aktiviteterne i Sprogcaféen. Børnene mødes ca. 1 gang om måneden.  



Besøgstjenesten v Marianne: Der er tre besøgsmodtagere på venteliste. Der kommer 
mange i caféen (28 gæster), så budgettet kan ikke holdes. Der var stor velvilje i bestyrelsen 
til at finde de ekstra midler.  
 

4. Ansøgning om §18 midler – Status.  
Ansøgningerne er indsendt rettidigt.  
 

5. Sæsonstartsfesten 
Opgaverne blev fordelt og udsendes sammen med referatet. Alle, der har mulighed for det, 
mødes klokken 10.00 i Strandby forsamlingshus. 
 

6. Økonomi: Status mv. – Inge Lise 
Der står 172.000 kr. på driftskontoen. Der overføres 90.000 kr. til vedligeholdelseskontoen.  
 

7. Eventuelt 
Lyset i butikken slukkes mellem klokken 22.00 – 06.00 
Priser ved udlejning af Huset:  
Hel dag – 1000 kr. 
Eftermiddag: 600 kr.  
Aften: 300 kr.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 


