Røde Kors Kerteminde – Munkebo ordinære generalforsamling den 24.2. 2020 gav
følgende bestyrelse:
Formand Henning Rasmussen
Næstformand Mia Winther
Kasserer Bjarne Christensen
Bestyrelsesmedlemmer Ina Rasmussen og Grethe Stokholm
Suppleant Anne Marthe Lydersen.
I beretningen over 2019 var der stor ros til nørklerne på grund af deres flid og det
hyggelige samvær de udstråler. Mange af nørklerne har været med i mange år så det
var helt berettiget at der blev uddelt årsnåle som tak for den store hjælp.
Netop derfor var det en appelsin i turbanen at den pulje Folketinget havde bevilliget
til bl.a. sociale arrangementer for frivillige, udmøntede sig i tilskud på 7.600 kr. De
penge vi ikke har brugt til at forsøde tilværelsen for de frivillige inden den 15.
december skal sendes retur, så det er om at lægge hovederne i blød da de er vant til
at skulle betale alt selv, dog ikke strikkegarnet.
Røde Kors Kerteminde - Munkebo har fået en hjemmeside under ”munkebo.dk”.
Her kan man se bestyrelsens sammensætning, og hvilke aktiviteter der er gennem
året.
Der blev orienteret om et tiltag fra Dansk Røde Kors der har åbnet et
sundhedscenter i Odense for udokumenterede migranter.
I Landsindsamlingen i oktober kom vi for sent ud af starthullerne så det var kun få
steder i kommunen der blev samlet ind. Der var plads til forbedringer!
Derfor efterlyses en frivillig der har tid og lyst til at varetage denne funktion.

Julehjælpen var en stor succes. Røde Kors Kerteminde - Munkebo var gået sammen
med Mødrehjælpen i Kerteminde, Red Barnet i Kerteminde, Frimurerlogen i
Kerteminde og Menighedsrådet i Munkebo for at kunne give flest mulige julehjælp
og alle der søgte fik julehjælp.
Røde Kors Kerteminde – Munkebo uddelte julekurve fra Den Frie Købmand i
Mesinge med alt godt til julen inklusiv en mandelgave. Børnene op til 13 år fik
julegaver bestående af Lego og de store børn fik en professorterning.
Vanen tro stod Røde Kors Kerteminde – Munkebo for underholdningen i
Onsdagsklubben på Fjordly i december. Der var harmonikaspil af LilleBørge og
Judith, højtlæsning af Grethe Nielsen, Glad Sang fra Munkebo og Roald fra Munkebo
underholdt med guitar, sang og lirekassemusik.
En anden stor succes har været afholdelse af førstehjælpskurser rundt om på Fyn.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. For at lokalafdelingerne ikke skal
ligge inde med et stort pengebeløb skal hovedafdelingen have en procentdel af
indtjeningen. Dette beløb går direkte til Katastrofefonden, altså helt uden udgifter til
administrationen

