Røde Kors Vordingborg Afdeling

14/11 2019

Referat af bestyrelsesmøde 11. nov. 2019 kl. 15.30 i Røde Kors Huset,
Vordingborg
Til stede: Ebbe, Reka, Allan, Jørgen.
Fraværende: Iben, Lene, Solveig.
Bestyrelsen var beslutningsdygtig

1.

Godkendelse af dagsorden, evt. nye tilføjelser.

2.

Godkendelse af ref. fra 7/10.

Godkendt.

Godkendt med tilføjelse i pkt. 4, se vedlagte godkendte referat (rødt). NB: Pkt. 5 og 6 er justeret jf.
pkt. 4 og 5 i nærværende referat. Allan udsender en skriv til aktivitetslederne med samme ordlyd
som det i referatet.

3.

Orientering fra formanden (O).

10-11 ansøgninger vedr. julehjælp er modtaget via hjemmesiden.

4.

Hjertestartere (D/B).

Formanden vil afklare, hvorvidt Møn-afd. kan servicere vores 2 hjertestartere ved Café og i
Møbelbutikken af typen Zoll. Evt. kan den frivillige servicemedarbejder (Thor Bøgvad) sendes på
kursus. Hvis ikke muligt, vil vi købe nye hjertestartere, når de gamle skal have nye batterier mv. En
årlig service pr. hjertestarter på 1250 kr. inkl. moms er for meget.
Allan meddeler skriftligt ejerne af hjertestarterene i Kastruphallen og Ørslevhallen, at de har
ansvaret for vedligeholdelsen.
Hjertestartere ved Kulturarkaden og Sv. Gøngehallen (skolen) vedligeholdes fortsat af ejerne,
hvilket disse er klar over. Do. vedr. Stars, hvor hjertestarteren har været Stars ansvar fra starten af.
Allan kontakter Arne vedr. status for hjertestarteren ved Langebæk Alliancen.

5.

It fremadrettet (D/B).

Jørgen har endnu ikke fået fuld adgang til hjemmesiden, som kører på et svært og lidet
brugervenligt system, men Tommy har ikke adgang mere. Efterhånden vil Jørgen få hjemmesiden
op at køre igen. Solveig kender systemet og danner sammen med Jørgen og Palle et lille ittriumvirat. På sigt overtager Palle jobbet som webmaster.
6.

(Lukket)
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7.

Økonomi (donationer) Broen, sundhedsklinikken, m.v. (D/B).

DRK presser på for at få indført stregkoder i Møbelbutikken. Der blev bevilget op til 30.000 kr.
(aktivitetsleder regner med ca. 20.000).
Broen får 20.000, Malawi 25.000 og Sundhedsklinikken som i 2019 (alle budget 2020).
Det blev besluttet ikke at fortsætte abonnementet på Krak (vejvisning mv.).
Allan skal fluks have de beløb, der skal søges om til de enkelte aktiviteter, hvorefter Allan sætter
formål mv. på og sender til kommunen senest 17/11 (gerne før).

8.

Ferielejre (O).

Reka havde betalt en regning vedr. ferielejre, ellers intet nyt.

9.

Landsindsamling ny leder (D/B).

Arne H. vil gerne være aktivitetsleder på landsindsamlingen (blev bekræftet på det efterfølgende
møde med aktivitetsledere. NB: Arne er ikke hjemme i september lige før indsamlingen i okt.).

10.

Nytårskur (D/B).

Det blev besluttet at holde nytårskur bl.a. med tildeling af RK-nåle i Møbelbutikken 17. jan. 2020.
Iben og Reka kommer med forslag herunder budget og undersøger behovet for nåle (frivillige) af de
forskellige slags (et lager findes i Møbel- og Tøjbutikken).

11.

Evt.

RK-plancher vedr. 100-års jubilæet er dd. ophængt i Kulturarkaden (biblioteket ved Lokalarkivet)
og bliver her i 3 uger frem til RK-foredraget 28. nov. kl. 19.

Tilføjelse efter bestyrelsesmøde med aktivitetsledere samme aften:

Der har været et tyveri af godt 1000 kr., tilhørende 3 personer, i Tøjbutikken. En ung mand var gået
op på 1. sal, hvor kontanterne blev opbevaret, og forsvundet med pengene. Konsulenten anbefalede,
at bestyrelsen gav kompensation som en absolut éngangsforanstaltning. Et flertal i bestyrelsen
sagde (lidt modvilligt) ja. For fremtiden må man træffe foranstaltninger til at begrænse risikoen
f.eks. ved lås eller færre kontanter.
Referent: Allan
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