
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
tirsdag d. 26. april 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 
 
Pyt. 1. Godkende referat fra d. 8. marts 2022  
 
 Referatet er godkendt uden kommentarer. 

Vi besluttede, at hvis der er rettelser til referater, skal de sendes til Hanne 
indenfor 2 dage efter udsendelse, så Henrik kan sætte den på aulum.dk med 
evt. rettelser. 

 
Pkt. 2. Siden sidst 
 

Episoder fra butikken. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 

Der blev orienteret om flygtningesituationen fra Ukraine. Konklusionen var, at 
vores lokalafdeling har meget få flygtninge, og at de, der er her, får hjælp af 
private. Dog har ”butikken” hjulpet nogle. 

 
Pkt. 4. Hvor langt er vi med “aulum.dk” 
 

Referatet fra 8. marts er lagt på aulum.dk og der var ingen rettelse/tilføjelser 
dertil. Men retningslinjerne fra punkt 5 og 6 samt folderen fra punkt 4 skal 
lægges ind på aulum.dk. Der blev taget billeder af bestyrelsesmedlemmer, 
som også skal lægges ind på aulum.dk. Der skal ligeledes tages billeder af 
aktivitetsledere, evt. den 10. maj, til siden. 

 
Pkt. 5. 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 
 

Der er pt. 3 tosprogede Syriske børn og et dansk barn der får hjælp af John 
og Anne Marie Riis. De gør det rigtig godt. Hanne Simonsen har forhørt om vi 
kan hjælpe med flere sårbare børn. Sundhedsplejerskerne skal med til næste 
bestyrelsesmøde, så vi kan få klarlagt hvilke kriterier der skal gælde. Børnene 
er rigtig glade for ordningen.  

 
Pkt. 6.  Sundhedsplejerske Hanne Hahn Madsen vil gerne deltage i et møde med os 
             

Karen Marie inviterer sundhedsplejerskerne og Hanne Simonsen med til 
møde enten 16. august eller 13. september. 

 
Pkt. 7. Tilbud fra El Hansen vedr. ny belysning i butikken   

              
Udskiftning af lamper i butikken bliver færdig i denne her uge. 

http://aulum.dk/


 

 

 
 
Pkt. 8. Fortsætte snakken om heldagsudflugten for frivillige 10. maj 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 Marie sammen med 100 kr på mobil pay - der ca 50, som har 
               tilmeldt sig nu 
             - hvem løser hvilke opgaver til/på turen? 
 

Karen: tager dankort med og betaler for mad 15.400 kr. og turen med bussen 
13.800 kr. 
 
Karen: Bestiller 50 smurte rundstykker hos bageren. De skal være klar kl.     
6.15. 
 
Hanne: Kopierer sange. 
 
Karen Marie: Ringer antal deltagere til Fjelsted Skov Kro. 
 

                
Pkt. 9.  Budget og regnskab  
 
 Regnskabet ser rigtig godt ud. 
 
Pkt. 10.  Datoer for kommende aktiviteter: 
              - landsindsamling - søndag d. 2. oktober 2022 
              - julehygge for frivillige - tirsdag d. 22. november 2022 m. Mariann Mikkelsen -  
                Hodsager Multicenter er reserveret  
              - generalforsamling 2023 - onsdag d. 8. februar m. Rikke Dalsted fra 
                Sundhedshuset i Århus - Aulum Fritidscenter er reserveret 
 
 Datoerne er godkendt. 
 
Pkt. 11. Evt. 
 
 Intet.  
 

Næste møde: er 16. august 2022 i Stationen kl. 10 - 12 
 


