
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. februar 2021 kl. 17.00 til 
20.00 på Lind Hansens Vej/Teams  

Tilstede:  

Marianne Larsen (ordstyrer), Gerda Madsen, Mie Thulesen, Claus F. Nielsen, Sara 
Zachhau (ref.), Finn Etzerodt, Henning Holm Sørensen (som observatør), Per Torsten 
Sørensen, Jesper Gedsø Smith 

Afbud:  

Jesper Bernt Andersen 

1. Godkendelse af referat 

Kommentarer til referatet den 21. januar 2021: Nørklerne og vågetjenesten er ikke 
lukket ned. De er stadig meget aktive. Familieaktiviteterne er heller ikke lukket ned.  

Ikke andre kommentarer. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.  

2. Nyt fra formanden 

Gerda har deltaget i virtuelt kaffemøde med præsidenten og andre formænd. Det 
blev aftalt at der etableres fremadrettede virtuelle kaffemøder. 

Der er sendt 15 Røde Kors frivillige afsted til ledsagelse til Covid-19 vaccine.  

3. Nyt fra aktiviteterne 

Jesper: Opfølgning på fakturaer fra julehjælp 

Mie: Familienetværk: 29 nye familier. Der arbejdes stadig med at få et nyt netværk i 
gang i Vollsmose. 

Familievenner: Der er to nye aktivitetsledere. Der er også familier på venteliste og 
der søges nye frivillige. 

Jobmentor: Der er kommet ny aktivitetsleder 

Samværdighed: Der er ca. 14 par, der fastholder deres kontakt under corona. Der er 
mange på venteliste. 

Q-net: Største Q-net i landet, godt gang i aktiviteten. Der er afholdt møde med 
Odense Kommune, vedrørende samarbejde omkring samordning. 

Finn: Samaritter og førstehjælp er ikke aktive grundet nedlukning. 



Claus: Julehjælp er afsluttet. 

Sara: Ingen bemærkninger. 

Henning: Bekymring om åbning af Bellinge den 4. marts. Åbningen afhænger af 
genåbningen af DK. Anders Ladekarl kan ikke deltage den 4. marts.  

Det forslås at der holdes en separat åbning og en officiel indvielse hvor Anders 
Ladekarl kan deltage.  

Marianne: Vågetjenesten er aktive og har travlt. Der er 40 frivillige. Nørklerne 
arbejder hjemmefra. IHL gruppen mødes hver måned online. Mødrecafeen er 
midlertidigt lukket grundet corona. Integration har fået henvendelse fra VUC om 
sproglæring. 

Per: Der foreslås et møde omkring samling af førstehjælpsaktiviteterne på Fyn.   

4. Partnerskabsaftale med Odense Kommune 

Der arbejdes videre med at lave en generel partnerskabsaftale med Odense 
Kommune, i stedet for mange enkelte aftaler om de individuelle aktiviteter.    

5. Økonomi/Finn 

Regnskabet er sendt ud. Regnskabet skal skrives under af bestyrelsen inden 
generalforsamlingen, hvor regnskabet præsenteres. De store posteringer har i 2020 
været indkøb af bil, indretning af 2 butikker, depositum for de nye lejemål. 

Det skal afklares hvem der har fuldmagt til de forskellige konti. Gerda og Finn 
afklarer dette. Det aftales at formanden skal have fuldmagt til foreningens konti. 

6. Ansættelse af medarbejder på kontoret 

Gerda, Jesper S og Henning har udarbejdet en beskrivelse af hvilke opgaver der er på 
kontoret. Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for medarbejderne på kontoret, 
samt stillingsannonce for en ny medarbejder.  

Der søges en ny medarbejder fra den 1. august 2021. Der skal annonceres efter 
påske.  

7. Generalforsamling 23.02.21/regnskab til underskrift 

35 tilmeldte. Afholdes over Teams.  

Claus og Sara stiller ikke op igen.  

Henning stiller op som bestyrelsesmedlem.  



Julie og Jeanett stiller op som suppleanter i bestyrelsen.  

URK kan ikke tage stilling til deltagelse i bestyrelsen, før de har afholdt 
generalforsamling i marts. 

8. Dato for kommende møder:  

Bestyrelsesmøde: 15. marts kl. 17.00-20.00.  

Forslag til dato til miniseminar: 20. marts kl. 9.00-15.00.  

9. Evt. 

Omsorgscentret på Amager har fået installeret en stolelift. Evt. inspiration til stolelift 
til Lind Hansens Vej. 

  

 

 

 


