
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
mandag d. 19. september 2022 kl. 10.00 - 12.00  

i Stationen  
 
Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård, 
Hanne Poulsen 
 
Sundhedsplejerskerne i området deltager i første del af mødet 
 
Sundhedsplejersken Heidi, Mette og Yrsa deltog. 
Der blev drøftet betaling til fritidsaktiviteter. 
Der blev forespurgt på besøgsven til yngre personer/familier i Aulum. 
Der blev forespurgt på et opslag til skolen om hvad og hvor meget Røde Kors giver til. 
Sættes på til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Pyt. 1. Godkende referatet fra d. 16. august 2022 
 
Godkendt.  
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 
Bente fortæller der er kommet 2 nye damer i butikken.  
Lissy Lauridsen og Lilian Berg. Velkommen til dem! 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
Karen Marie orienterede om besøg hos nørklerne p.g.a. den vanskelige situation med 
afsætning af nørkler varer. 
 
Pkt. 4.   Orientering om “aulum.dk” 
 
Der arbejdes fortsat på sagen.   
 
Pkt. 5.  Orientering om hjælp til lektielæsning for tosprogede børn 
 
Orientering. 
                        
Pkt. 6. Orientering om næste skridt vedr. indkøb af nyt kasseapparat til butikken 
 
Bente og Karen Marie arbejder videre med sagen. 
 
            
Pkt. 7. Planlægning af Landsindsamlingen d. 2. oktober 
 
Alt er under kontrol. Der er indsamlere til samme distrikter som sidste år. Anders i Rema 
har givet tilsagn om kaffe og kage. 
 
 
Pkt. 8. Orientering om nørklesituationen 
 

http://aulum.dk/


 

 

Der afholdes temadag for nørklere i november i distriksforeningen . 
 
 
Pkt. 9.  Godkende invitationen til julehygge d. 22. november - medsendes som bilag 
 
Godkendt. 
         
 
Pkt. 10.  Budget og regnskab 
 
Godkendt.  
 
 
Pkt. 11. Hvor langt er I med tilmelding til at deltage i Julemessen i Aulum 
 
Julemessen er aflyst. 
 
 
Pkt. 12. Hvem genopstiller til generalforsamlingen d. 8. februar 2023 
 
Henrik Nielsen er på valg – genopstiller. 
 
Lissy Kruse er på valg – genopstiller ikke. 
 
 
Pkt. 13. Begyndende snak om udflugten for frivillige 2023 
 
Karen Marie arbejder med sagen.  
 
 
Pkt. 14. Evt.  
 
Næste møde: Mandag den 14. november 2022  
 
 
Referent: Lissy Kruse 
 


