
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
mandag d. 14. november 2022 kl. 9.00 - 11.00 

i Stationen (på 1. sal) 
 
Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård og 
Birthe Knudsen 
 
PKt. 1. Godkende referatet fra d. 19. september 2022 
 
Godkendelse af referatet fra d. 19. september 2022, med tilføjelse fra Karen Marie 
om, at punktet vedr. Sundhedsplejerskerne først kommer med efter generalfor-
samling. 
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 
Intet nyt. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
Karen Marie har deltaget i landsmødet. Der blev valgt en ny præsident og 6 nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
Ældresagen er blevet kontaktet vedr. oprettelse af vågetjeneste. Karen Marie fore-
slår at vi går sammen med Vildbjerg og at de evt. leder aktiviteten, idet de ikke har 
en butik at tage sig af. 
Karen og Karen Marie har søgt ISOBRO om tilskud. Vi har fået bevilget 5.800 kr. som 
vi har besluttet at bruge til hygge i forbindelse med generalforsamlingen i håb om at 
tiltrække flere folk til generalforsamlingen. 
             
Pkt. 4.  Orientering om hjælp til lektielæsning for tosprogede børn 
 
Der er kommet yderligere et barn til lektielæsning, så der nu er 5 børn i alt. Der er 
også kommet en ny frivillig, Rita Skovgaard.  
 
Pkt. 5.  Videre planlægning af udflugten for frivillige 2023 
 
Vedr. udflugten 2023, besluttede vi at køre med bus (pris?) til den nye Røde Kors 
butik i Holstebro og se deres nye kassesystem. Derefter til rundvisning og kaffe på 
Nr. Vosborg i Vemb. Vi starter fra Aulum kl. 12.00. 
Guidet tur på 1 1/4 time. 995 kr 
Billet pr person                   50 kr  
Kaffe (kl 15.00 - 17.00)     125 kr pr person 
                     
Pkt. 6. Begyndende snak om udskiftning af kasseapparat i butikken 
 
Karen Marie og Bente skal have møde med Lars fra Røde Kors vedr. det nye 
kasseapparat og fastsættelse af huslejen i butikken.   
 
Pkt. 7. Orientering om opstart af telefonkæden 
 
Tovholderen er desværre blevet syg, derfor bliver oprettelse af telefonkæden udsat 
til hun er ok igen. 



 

 

Pkt. 8. Orientering om nørklesituationen 
 
Der er dd møde i Kibæk, hvor der forhåbentligt findes en god løsning på problemet 
med aflevering af nørkletøjet. 
 
Pkt. 9. Færdiggøre planlægning af julehygge eftermiddagen d. 22. november 2022 
 
Der er kommet ny leder i Hodsager Multicenter, han er ikke helt enig i den aftale, 
som Birthe regnede med var aftalt. Der står ikke noget om at vi selv skal dække 
bord. Han vil have 35 kr. pr. kuvert for at dække bordene, hvilket vi synes er for dyrt, 
så vi dækker selv bordene.  
 
Birthe har bestilt julestjerner. 
 
Karen Marie giver besked om vi selv skal dække bordene, og i så fald hvornår vi 
skal møde. Hele bestyrelsen deltager i festen.  
 
Pkt. 10. Budget og regnskab 
 
Regnskabet ser rigtig godt ud.   
 
 
Pkt. 11. Godkende invitation til generalforsamlingen 2023 -  
              (prøv at kigge på sidste års invitation)  
              Begyndende planlægning af aftenen  
 
Der skal indbydelse ud til alle Røde Kors medlemmer, samt aktivitetslederne. Vi 
sender det på mailen, og resten sendes med post eller Karen Marie kører ud med 
den. Invitationen godkendes på næste møde. 
 
Pkt. 12. Hvem genopstiller til generalforsamlingen d. 8. februar 2023 - snak om 
              hvordan vi får opstillet  nye bestyrelsesmedlemmer - og om hvordan vi får 
              tingene til at fungere fremadrettet (formandsposten er jo også på valg) 
 
Punktet blev diskuteret. 
 
Pkt. 13. Evt. - aulum.dk er nu gjort færdig - kig på den og kom med jeres kommentarer 
 
Henrik må gerne fjerne tidligere bestyrelsesmedlemmer og tlf. nr. fra aulum.dk. 
Ellers ok. 
 
Vi støtter Malawi med 15.000 kr. og Sundhedshuset med 15.000 kr. 
 
Der er pt. 95 medlemmer af Røde Kors og 139 frivillige. 
 
Næste møde:  
 

Torsdag den 5. januar 2023 kl. 10.00 
hos Karen, Boghvedevej 9. 

  

http://aulum.dk/

