
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
tirsdag d. 8. marts 2022 - kl. 10.00 - 12.00  

i Stationen (i lokalet på 1. sal) 
 

Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård og Karen 
Raunholt. 
 
Pyt. 1. Godkende referat fra d. 26. januar 2022 - samt fra generalforsamling og 
            konstituering d. 21. februar 2022 
            Hvilke referater skal evt. på aulum.dk 
 
 Referaterne godkendt uden bemærkninger. Henrik lægger dem ind på Aulum.dk. 
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 
 Intet nyt. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
 Intet nyt. 
 
Pkt. 4. Tilrette telefonliste og folder for frivillige - se bilag (telefonliste er sendt ud) 
 
 Folderen er ajourført.  
 
Pkt. 5. Vedtage retningslinjer for studieture - se bilag 
 
 Retningslinjerne blev godkendt. 
 
Pkt. 6.  Vedtage retningslinjer for kursusforplejning for frivillige - se bilag 
 
 Retningslinjerne blev godkendt. 
 
Pkt. 7. Hvor langt er vi med “aulum.dk” - vedtage det videre forløb 
 

Aulum.dk er godt i gang. Henrik vil lægge referater fra bestyrelsesmøder og general-
forsamlinger ind på siden, ligeledes oplysning om aktuelle aktiviteter - og igen efter ak-
tiviteten – evt. med billeder derfra. Checke hvor mange gange siden er besøgt til næste 
generalforsamling. 

 
Pkt. 8. Skolerne har bedt om et samarbejde med Røde Kors om hjælp til lektielæsning 
            med tosprogede børn - og til sårbare børn generelt.  
            Afventer tilbagemelding fra Hanne Simonsen - skulle vi bede hende om et møde 
            med os 
 

John yder lektiehjælp til et to-sproget barn. Der er bedt om hjælp til yderligere 2 børn. 
Men de mødte ikke op på det pågældende tidspunkt, - de ville hellere lave noget andet! 
– Så der skal lidt mere styr på deres fremmøde. Ellers må vi sige fra. Anne Marie Riis 
vil evt. hjælpe John, hvis der kommer mere end et barn. 
Med som punkt til næste møde. 

http://aulum.dk/


 

 

 
 
Pkt. 9. Sundhedsplejerske Hanne Hahn Madsen vil gerne deltage i et møde med os 
 

En mor til tre, har bedt om at få tilskud til kontingent. Regningen var blevet væk, og 
de har ikke fremskaffet en ny. Så der er ikke betalt noget endnu. 
Hanne Hahn Madsen vil gerne have et møde med os. Vi besluttede at invitere hende 
med til næste bestyrelsesmøde. 

 
Pkt 10. Tilbud fra El Hansen vedr. ny belysning i butikken - se bilag 
 

Der er yderligere 3 lamper i butikken som skal udskiftes. Bestyrelsen besluttede at alle 
lamper i butikken skal udskiftes. Bente vil bestille El-Hansen til det. 

 
Pkt. 11. Fortsætte snakken om heldagsudflugten for frivillige i 2022: 
             - temaet, som vi skal høre om i “Frivillighuset er ”Barnelandet” - resten af 
               planlægning for dagen foretages af “Frivillighuset” 
             - aftenens spisested bliver “Fjeldsted Skov Kro” - mad er bestilt, se bilag, som 
               allerede er sendt til jer -pris pr. kuvert er steget til 280 kr 
             - tilmelding til Karen sammen med 100 kr på mobil pay 
             - hvem laver indbydelsen - og hvornår skal den ud 
 
 Bussen fra Brøcner koster 13.800 kr. 

Vi skal mødes ved kirken i Aulum kl. 6.30. Vi køber smurte rundstykker hos bageren. 
Finn laver kaffe til os, som vil drikke før Storebæltsbroen. Karen Marie har købt en 
gangs tallerkner til formålet. Vi skal køre retur fra Frivillighuset kl. 16.00. Spise på 
Fjelsted Skov Kro fra 18 – 19. Vi skal køre fra Middelfart senest kl. 19.30. 
Turen skal koste 100 kr. pr. person for mad og drikke. Pengene skal betales ved 
tilmelding, til butikkens mobil pay. Og tilmelding til Karen Raunholt. 
Hanne laver indbydelsen. Den skal ud snarest. 

               . 
Pkt. 12. Budget og regnskab  
 

Regnskabet ser fornuftigt ud. Generalforsamlingen kostede 10.125 kr.  
Aulum.dk koster 5.000 kr. for oprettelse og er endnu ikke betalt. Det koster 1.000 kr. i 
drift om året. Vi må passe på at bruge pengene fornuftigt. 

 
Pkt. 13. Datoer for kommende aktiviteter - så vi kan få bestilt underholdning/foredrag 
 

Karen Marie og Astrid vil forsøge at få lederen af Sundhedshuset i Aarhus til at 
fortælle om huset til generalforsamlingen. Det blev også besluttet at Julefesten for alle 
frivillige skal afholdes i Hodsager og at Karen Marie vil spørge den harpespillende 
Marianne Mikkelsen om hun vil underholde til julefesten. 

 
Pkt. 14. Skal vi med på Julemesse i Aulum i 2022 
 

Vi skal med på julemessen, som afholdes den 19. og 20.  november 2022 (hvis ikke 
coronaen spænder ben i år igen). Polle mener at handelsstands- og idrætsforeningen 
snart melder ud og at de nok kontakter os (Måske Bente) når vi har været med før. 
Bente, Gerda og Hanne vil gerne arrangere standen.  

 
 



 

 

 
Pkt. 15. Evt. 
 
Lissy ville gerne vide hvornår butikken havde 10 års dag. Det var i 2020. 
  
 
 

Næste møde: tirsdag d. 26. april i “Stationen” 
 

 
 


