
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
tordag d. 5. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00 

hos Karen, Boghvedevej 9 
 
Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård 
 
Pyt. 1. Godkende referatet fra d. 14. november 2022  
 
Referatet er godkendt. 
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 
Vedr. Landsindsamlingen i oktober sidste år, havde Aulum Haderup højeste ind-
samlet beløb pr. borger i vores distriktsforening. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 
Aulum.dk er nu kommet op at køre og referaterne og beskrivelse af sociale 
aktiviteter er lagt ind. 
             
Pkt. 4.  Planlægning af generalforsamlingen - herunder godkendelse af indkaldelsen til 
             generalforsamlingen (medsendes som bilag) 
             Hvem opstiller? 
             Forplejning 
 
Vi har besluttet at spare udgiften til annoncering i lokalavisen. I stedet vil vi bruge 
penge på en lille anretning til de fremmødte. 
Aktivitetslederne beslutter selv om de vil fremlægge beretninger fra deres 
aktiviteter. 
Karen Marie vil give Jens Peter besked om at lægge generalforsamlingen dato på 
aulum.dk.s kalender. 
 
Pkt. 5.  Videre planlægning af udflugten for frivillige 2023 
 
Det er besluttet at fastholde turen til Nørre Vosborg midt/sidst i marts måned, og 
Karen Marie fortsætter tilrettelæggelsen. 
                        
Pkt. 6. Videre snak om udskiftning af kasseapparat i butikken (har haft besøg af 
            Lars Krogh) 
 
Der skal monteres internet i butikken inden det nye kasseapparat kan installeres. 
Det vil Frank sørge for der sker inden opsætningen. 
Der er sket nogle tiltag i butikken. Den grimme lugt er fjernet, varmen er ok, og 
soklen skal males til sommer. Isoleringen er så god, som den kan være. Der blev 
ingen huslejenedsættelse, hvilket er ok, når de andre ting er bragt i orden. 
 
Pkt. 7. Besked fra Herning kommune om pgf 18 midler 
 
Punkt 7 er udsat til næste møde idet det først bliver besluttet på møde den 2.2.2023, 
om vores ansøgning bliver imødekommet. 
 



 

 

Pkt. 8. Orientering om nørklesituationen efter erfarings- og aktivitetsdagen  
           d. 14. november 2022 - herunder snak om brevet til nørklelederne 
 
De nuværende 100 kr. til garn pr. nørkler bortfalder.  
 
Pkt. 9. Gennemgang af hvilke aktiviteter de forskellige grupper har - af hvordan betaling til 
            kaffe foregår i de forskellige grupper - og af hvor mange fælles aktiviteter der er 
 
Der er brugt mange penge til sociale tiltag for Røde Kors medlemmer/frivillige. Kan 
vi skære noget væk? 
  
Der var forskellige forslag, som vi skal tænke over til næste møde: 
 

• Evt. et fast beløb pr. medlem af aktuel aktivitet eller 

• Slette sommerudflugt eller julehygge  

• evt. andre gode forslag 
         
Pkt. 10. Budget og regnskab  
 
Regnskabet ser fint ud. 
 
 
Pkt. 11. Valg af venskabsprojekter 
 
Sundhedshuset mangler ikke penge, derfor besluttede vi at give alle 30.000 kr. til 
Malawi. 
 
 
Pkt. 12. Evt 
 
Vedr. anskaffelse af nyt kasseapparat vil vi også have mobil pay med, idet de fleste 
efterhånden betaler med denne metode. 
 
 
Næste møde: 
 

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 10 – 12 på Stationen 
 

 


