Røde Kors Vordingborg Afdeling

14/6 2019

Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2019 kl. 19 i Røde Kors Huset, Vordingborg
Til stede: Reka, Jørgen, Iben, Allan, Hans Erik, Solveig (suppl.)
Fraværende: Karsten, Ebbe, Lene (suppl.).

1. Godkendelse af de 2 sidste referater (B).

Rettet til 3:
- Referat af bestyrelsesmøde 6. maj: G med tilføjelse med rødt til pkt. 4 og Eventuelt
(vedlagt).
- Referat af bestyrelsesmøde 13. maj: G.
- Referat af bestyrelsesmøde 20. maj: G, idet dog forretningsorden færdiggøres 3/6. NB: Pkt.
2 og pkt. 3a. markeres som lukket ved offentliggørelse på hjemmeside mv.

2. Færdiggørelse af forretningsorden (B) (lukket)
3. Hvordan er det gået med jubilæet indtil nu? (D).

Almindelig drøftelse af Kulturnatten, herunder manglende pressedækning.
Fremadrettet er der følgende aftaler:
- Torsdag 28/11 foredrag m. billeder om Røde Kors Vordingborg 100 år på biblioteket
sammen med LHF Vordingborg. Kontaktperson: Brian Devantier, hebri@mail.dk
- Udstilling af plancher på biblioteket (på spanske vægge) nede ved lokalarkivet i ugerne 4546-47. Kontaktperson: Stine Grabas, Teamleder for aktiviteter og arrangementer, Telefon:
55363814, Mobil: 29272162, sgra@vordingborg.dk
- Udstilling af plancher ved Borgerservice på Rådhuset. Allan har ikke set/opmålt væggen, så
tidspunkt er ikke aftalt endnu. Kontaktperson: Jens Christian Friman, adm.
medarbejder, Telefon: 55 36 20 02, jfri@vordingborg.dk

4. Stole (O).

Fmd. foreslog udskiftning af stole i RK-huset, i alt 40 Lena kantinestol, kromstel, sort, 1 stk. kr.
190, rabat ved køb af mindst 6 stk. De gamle stole sælges i Møbelbutikken. Fmd. foranstalter
udskiftningen.

5. Konfliktmæglingstilbud fra DRK (B) (lukket).
6. Eventuelt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ferielejre: Aktivitetsleder kører det selv, da Allan har haft travlt med andre gøremål.
Faktura på låse til RK-huset sættes under RK-huset.
Fmd. sørger for en affaldscontainer til cafeen.
Kreditkort til specialkonto til aktivitetsleder Møbelbutik. Herefter annulleres fmd.’s kort
max. 10.000 senest 15. juni e.n.d.a.
Regnskabsfører skal deltage i næste møde (var sygemeldt sidst).
(Lukket).
(Lukket).
(Lukket).
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i. Reka og Allan og måske aktivitetsleder Integration holder møde med Kaj Aagaard, Broen,
25/6 kl. 13 i RK-huset.
Referent: Allan Huglstad
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