
 

 

 
Dagsorden til møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 

tirsdag d. 16. august 2022 - kl. 10.00 - 12.00  
i Stationen  

 
Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård og 
Henrik Nielsen. 
 
Astrid Kristensen deltager 
 
 
Pyt. 1. Godkende referat fra d. 26. april  2022  
 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 

Vi havde en rigtig god tur til Frivillighuset i København. Huset har flotte 
bygninger og er rigtig godt indrettet. Vi fik en rigtig god forplejning og fik set 
hele huset både det nye og de gamle bygninger, vi fik også lige kort hilst på 
Anders Ladekarl.  
 
Vi talte om at studieturen i 2023 måske kunne gå til Horsens. Astrid foreslog 
at vi snart bestiller tid for der er lang ventetid på rundvisning der. 
 
Bente: fortæller, at det går rigtig godt i butikken og at der er installeret nyt 
belysning. Der er meget varmt i butikken, men alle døre lukkes op, så hjælper 
det lidt på det. 
 
Astrid: oplyser, at Røde Kors har oprettet en telefonhjælpelinje efter skyderiet 
i Fields. Der har været over 1000 henvendelser fra personer der har været 
involveret i handlingen, eller fra deres familier. 
 
Der har været stop for aflevering af nørkletøj. Røde Kors arbejder på at finde 
andre aftagere af nørkletøjet, hvilket endnu ikke er lykkedes. Men vi opfordres 
til selv at lave aftaler lokalt om hvad der er brug for. Hverken doneret eller 
købt garn må benyttes til andet end  røde kors projekter. 
• Bilag med forslag fra Lise Lind medsendes 
Karen Marie besøger alle nørklergrupper og fortæller om det. 
Vi opfordres til selv at gemme afleveret nørkletøj, indtil Røde kors finder nye 
aftagere. Vi kan spørge sundhedsplejersker, og hjemmeplejen hvad der evt. er 
behov for.  
Hvis vi får aftale med sygehuset om nørkletøj til for tidlig fødte, må vi godt 
købe tyndt bomuldsgarn for Røde Kors penge.  
 

Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
 Medlemstallet er steget fra 91 til 93. 
 
 Karen Marie og Henrik har været på kursus vedr. Fildelingssystem.  



 

 

Det gik ikke så godt, så der skal et nyt kursus til og Astrid giver besked næste 
gang der oprettes et. 
 
Karen Marie blev formand for Kommunekredsen, og første møde er den 1. 
september 2022. 
 
Der har været henvendelse fra Karen Nielsen om at få oprettet en telefonkæde 
for borgere som ikke har så mange sociale relationer. Karen Nielsen vil gerne 
være tovholder.  
Vi aftaler at købe en ”Røde Kors” telefon, som så skal være hos Karen eller 
den der ”har vagten”. Vi skal også have aftale med hjemmeplejen, om evt. 
besøg, hvis nogen fra kæden ikke svarer. 

 
Pkt. 4.  “aulum.dk”  - en snak om hvordan vi kan videreudvikle hjemmesiden 
              I må meget gerne kigge vores sider igennem inden mødet, så vi kan få nogle 
              ideer til, hvordan vi kan komme videre 
 

Vores hjemmeside er lidt kedelig og trænger til at peppes op. Henrik og Karen 
Marie skal mødes med Jens Peder Christiansen vedr. dette. 

             
Pkt. 5. Skolerne har bedt om et samarbejde med Røde Kors om hjælp til lektielæsning 
            med tosprogede børn - og til sårbare børn generelt 
            Hanne Simonsen er rejst fra Aulum Byskole - istedet er der kommet en ny 
            tovholder, som hedder Frank Juul 
            Gert Larsen har sagt ja til at læse lektier med tosprogede børn, så der nu er 3. 
            Vi har brug for at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan hjælpen skal gives, og 
            for hvordan vi samarbejder 
 

Der er kommet 4 nye frivillige. Gert Larsen til lektiehjælp, Lissy Laursen til 
butikken, Bente Moldenhauer som besøgsven og Karen Nielsen til den nye 
aktivitet vedr. telefonkæden. 
 
Der skal være faste rammer for lektiehjælpen. Og hjælpen er kun til tospro-
gede børn. 
Både skolen og forældrene skal være indforstået med arrangementet, og 
skolen skal sørge for at børnene møder op. 
Hvis barnet ikke kommer, skal skolen sende afbud.  

           
Pkt. 6.  Sundhedsplejerske Hanne Hahn Madsen vil gerne deltage i et møde med os. 
             Efterfølgende har alle tre sundhedsplejersker bedt om at være med til et møde 
             Mødet er aftalt til d. 19. september 
             Vi har brug for at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi skal samarbejde 
 

Inden vi går ind og hjælper, må det undersøges om der er andre hjælpemulig-
heder som kunne være benyttet. 

 
             
Pkt. 7. Planlægning af Landsindsamlingen d. 2. oktober 
 

Oplysning om indsamlingen den 2. oktober skal på aulum.dk snarest.  
Lissy vil skrive til Else Smith om at sætte ansøgning om indsamlere på face 
book. Lissy og Eva har helt styr på arrangementet og Stationen er reserveret. 

http://aulum.dk/


 

 

Lissy og Eva vil ringe til tidligere indsamlere. Der skal laves kaffe og købes 
brød på indsamlingsdagen. Evt. spørge bageren og han vil donere kagemand 
til kaffen når indsamlerne vender tilbage. 

 
Pkt. 8. Tilbud om køb af nyt kasseapparat til Røde Kors butikken - tilbuddet  er sendt 
            med som bilag  
            Astrid har undersøgt, hvad der er nødvendigt at købe 
 

Vi skal have nyt kasseapparat i butikken. Astrid mener, at salget i butikken vil 
stige med et nyt kassesystem. Lars anbefaler samme model som Ikast har 
fået, og han vil gerne komme og fortælle om brugen af den. 
Lissy tænker om der er plads til alle delene der hører til, og at det bliver en 
stor fast udgift for brugen af kasseapparatet. 
Vi beslutter at i første omgang vil vi gerne have møde Med Struer eller Lem-
vig, som har fået det installeret. 
Bente og Lissy vil lave aftale med Røde Kors i Lemvig om besøg, for at se 
hvor meget det fylder og høre hvordan det fungerer. 
 

 
Pkt. 9.  Budget og regnskab  
 
 Omsætningen er stort set det samme som sidste år. 
 

Huslejen stiger med ca. 6000 og varmeudgiften stiger med ca. 9000 kr. i år. 
Vedr. butikkens store udgifter, vil Karen Marie og Astrid foreslå at få Lars til at 
tale med Frank om nedsættelse af lejebeløbet eller evt. finde andet lejemål. 

 
Pkt. 10. Hvor langt er I med tilmelding til at deltage i Julemessen i Aulum 
 

Dato for julemessen bestemmes i dag, hvis det besluttes at der skal være en 
Julemesse i år.  

 
11. Evt.  
 
 Intet. 
 

Næste møde: mandag d. 19. september 2022 kl. 10.00 - 12.00 i Stationen 
 

 
 


