
 

 

Referat fra møde i Aulum Haderup Røde Kors Afdeling 
torsdag d. 16. marts 2023 kl. 10.00 - 12.00  

i Stationen (1. sal) 
 
Afbud fra: Betty Nielsen, Lis Mølbæk, Lis Jensen, Aase Melhede, Gerda Søndergård, 
Henrik Nielsen og Karen Raunholt 
 
 
Pyt. 1. Godkende referatet fra d. 2. februar 2023  
 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 2. Siden sidst 
 

Røde Kors har sat en kampagne i gang vedr. mersalg af herretøj i butikkerne, 
så må vi se om det lykkes.  
Hun fortæller også, at det går rigtig godt med praktikanten som kommer 1 ti-
me hver 14. dag.  

 
Pkt. 3. Orientering fra formanden 
 

Herning Kommune har besluttet, at tilskuddet efter §18 i år bliver mere end 
halveret. Vi får 10.200 kr. mod tidligere mellem 22. – 25.000 kr. 
Fra ISOBRO får vi ca. 5.500 kr. 
 
Generalforsamlingen 2023 kostede ca. 9.000 kr. ialt. 
 
Der er stadig ingen tovholder til telefonkæden, som var tænkt opstartet. I-
gangsættes senere, når der er fundet en tovholder. 
 
Karen Marie har været på besøg hos nørklegrupperne. Der var enighed om at 
den besparelsesrunde bestyrelsen har vedtaget er ok. 

             
Pkt. 4.  Endelig planlægning af udflugten for frivillige 2023 
 

Udflugten er færdig tilrettelagt. Karen Marie ringer antal deltagere til Nr. Vos-
borg.  

 
Pkt. 5.  Plan for installering af nyt kasseapparat i butikken 
 

Bente aftaler installation af internet i butikken. Når dette er sket arbejder vi vi-
dere derfra. Kasseapparatet skal indeholde mulighed for mobil pay. 
Bente vil spørge Frank om det kan lade sig gøre at montere en anden bord-
plade eller plade over vasken på bordet i bagindgangen. 

                        
Pkt. 6. Retningslinjer vedr. sociale aktiviteter og forplejning for frivillige 

- forslag medsendes som bilag 
 

Reglerne blev godkendt. 
 

 



 

 

Pkt. 7. Tilretning af folder vedr. Røde Kors arbejde 
- Forslag medsendes som bilag 
 
Folderen blev godkendt. 

 
Pkt. 8. Aftale tidspunkt med Henrik om at få finpudset aulum.dk 
 
 Aulum.dk er ved at være tilpasset. Der er dog lige et par finesser endnu. 
 
Pkt. 9. Begyndende snak om planlægning af næste generalforsamling 
 

Til næste generalforsamling vil Karen Marie forsøge at få fat på en foredrags-
holder som kan fortælle, evt. vise billeder, fra Malawi. 

         
Pkt. 10. Budget og regnskab  
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 11. Evt 
 

Birthe fortæller, at en af besøgsvennerne foreslog at søge frivillige over 
nettet. Ligesom der er en besøgsven som har klaget over at der ikke blev 
annonceret nok for generalforsamlingen. 
 
Landsindsamlingen er i år søndag den 1. oktober. 
 
Der blev udtrykt ønske om at udflugten til næste år går til Horsens. 

 
Næste møde: 
 

Tirsdag den 29. august 2023 kl. 10.00 på stationen 
 
 
Næste møde: 
 
Torsdag den 28. september 2023 
 
 

 


