
 

REFERAT 
Bestyrelsesmøde tirsdag 9/8 2022 fra kl. 17.30-20.00  

 11.08.22/HHS 
 

Deltagere: Gerda Madsen, Marianne Larsen, Mie Thulesen, Henning Holm Sørensen, Heinz Lorenzen, Finn 
Etzerodt, Jeanet Vandling, Katrine Graversen, Jesper Bernt Andersen, Jesper Smith 
 
Referent: Henning 

 
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 2/6 2022: Godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  

a. Selvbetjeningsbutik Aabenraa:  
Nyt spændende initiativ, hvor deres budget blev vist.  
Beslutning: Bestyrelsen planlægger inspirationsbesøg sidst på året, når der er opsamlet erfaringer 
i Aabenraa. 

b. Ny AED hjertestarter:  
Der er opsat hjertestarter på LH-vej i løbet af sommeren. 

c. Sommerfest 18/8:  
Detaljer aftalt – flere fra bestyrelsen kommer kl. 15 for at gøre klar. 

d. Uddannelse (på tværs af genbrug) 30/8:  
Det er besluttet, at alle frivillige i genbrug tilbydes et uddannelsesforløb i løbet af de kommende 
måneder. 

e. Ferieplan for bestyrelsen:  
Fremover skal der hen over sommeren være min. et bestyrelsesmedlem til rådighed hen over 
sommeren. 
Beslutning: Kalender for sommeren 2023 udarbejdes i maj måned. 

f. Den kommende præsident besøger os sidst i august. Gerda 

g. Fakturering af samaritternes kørsel skal undersøges. Finn 

 
3. Kommunikationsstrategi:  

Katrine satte ord på strategien, der var udsendt på forhånd. Overskrifterne er bl.a. Rekruttering og 
Branding. 
Beslutning: Strategien blev vedtaget. 

 
4. Pulje på kr. 50.000 til ekstraordinær støtte: 

Oplæg dateret 02.06.22 blev godkendt. 
Beslutning: Dette initiativ skal omtales på hjemmeside og Facebook, og det skal evalueres inden 
udgangen af 2022. Mie 

 
5. Rengøring butikker: Problemer med rengøring af butikker blev diskuteret, og en række mulige 

løsninger blev diskuteret. Eksterne hjælp vil hurtigt blive meget dyrt, så frivillig ordning bør så vidt 
muligt kunne lade sig gøre. 
Beslutning: Emnet tages med i det kommende uddannelsesforløb (se 2d), da bestyrelsen ønsker at 
inddrage de frivillige i at finde bedst mulige løsninger med tilfredsstillende økonomi. Gerda, Jesper S. 
 

6. Østerbro:  
a. Møde om Fælles ledelse 3/8 gik godt. Der er nu truffet de nødvendige aftaler, og alle frivillige har 

haft mulighed for at give input. Bestyrelsen ser frem til fortsat positiv udvikling. 
b. Fejring 2-års fødselsdag 14/8: 20 frivillige har tilbudt at hjælpe – også selv om det er på en 

søndag. Flere fra bestyrelsen deltager også.  



 

 

7. Besøg Frivillighuset i København:  
Dette har tidligere været en succes, og flere har efterspurgt en gentagelse. 
Beslutning: Nyt besøg vil blive arrangeret i oktober/november. Marianne 
 

8. Livreddende førstehjælpskursus for bestyrelsen: 
Beslutning: Der vil blive planlagt et 4-timers kursus i samarbejde med Ingrid Simonsen i en weekend.
 Marianne 

 

9. Støjdæmpning af kontor/mødelokale/køkken: 

Der er indhentet tilbud på montering af støjdæmpende plader på lofterne i de 3 lokaler, da akustikken 

er meget dårlig. 

Beslutning: Godkendt – igangsættes hurtigst muligt. Henning 

 

10. Alkoholpolitik – fremtidige retningslinjer: 

På baggrund af et par uheldige hændelser hen over sommeren blev behovet for en alkoholpolitik 

diskuteret. En 0-tollerance løsning kan ikke bruges, da der ved forskellige arrangementer skal kunne 

nydes en øl eller et glas vin. Til gengæld kan brug af alkohol hos frivillige med kundekontakt ikke 

accepteres.  

Beslutning: Der udarbejdes et forslag til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde. Susanne 

 

11. Bankbud: 

Gennem lang tid har et lille team på skift hentet kontanter i de 3 butikker for at aflevere dem i banken. 

Midt i juli blev dette meget vanskeligt, da banken ikke længere har en betjent kassefunktion. Man skal 

i tidsrummet 10-13 bruge en automat og erfaringen viser, at to personer skal bruge 1-1½ time pr. gang 

– dette er naturligvis ikke tilfredsstillende. 

Beslutning: På den korte bane ændres der lidt på nuværende procedure. Desuden udfordres et antal 

lokale banker og firmaer med speciale i håndtering af kontanter. Når der er indsamlet informationer 

laves der en anbefaling til bestyrelsen. Finn, Henning 

12. Kalender: 
Datoer for besøg i Århus: Vi anbefaler en lørdag i oktober. Gerda 
Bestyrelsesmøder resten af 2022: Fremover holdes møderne første tirsdag i måneden kl. 17:30-20. 

 
13. Eventuelt: 

• Ukraine/Bramstrup: Det går godt, men sprog er et tilbagevendende problem, da der ofte kommer 
nye flygtninge. Der har været afholdt en god sommerfest. 

• Ukraine/Hjallese: Pia Hald fra centret har lavet en flot status, der sendes til alle i bestyrelsen. 
Generelt går det godt. 

• Ukraine/tøjudlevering i Wichmandsgade går godt. Der leveres løbende nye forsyninger. 

• Flere har efterspurgt tur til genbrugscentret i Horsens. Der arrangeres en tur på en hverdag. Jeanet 

• Besøgstjenesten mangler fortsat flere besøgsleder. I øjeblikket er der kun 3. 

• Marianne er på tur til vores projekt i Malawi i oktober. 


