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Røde Kors Vordingborg Afdeling           14/11 2019 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde med aktivitetsledere 11. nov. 2019 kl. 17.30  
i Røde Kors Huset, Vordingborg  

 
Til stede: Alle mødt undtagen Sonja (Nørklerne Vdb.). 
 
Aht. til repræsentanten fra Øernes Revision blev der startet med pkt. 4. Økonomi.  
 
 
4. Økonomi. 
 
Månedsbalancen pr. 31/10 blev gennemgået. Pr. 31/10 er overskuddet ca. 760.000 (samme dato 
2018: 639.000), der ligger pænt over budget 2018 på ca. 369.000. De pæne tal skyldes ikke blot 
stigende omsætning, men i høj grad reducerede udgifter. Nydeligt! 
Månedsbalancen + omsætningstal for Møbelbutik, Tøjbutik og Café blev fordelt i email 7/11. 
 
1. Godkendelse af sidste ref. (møde 12/8 2019, vedlagt). 

Godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden evt.  tilføjelser. 

Godkendt. 
 
3. Formanden orienterer. 

Niels er stoppet som aktivitetsleder for landsindsamlingen. Arne H bekræftede, at han overtager, 
bortset fra september 2020, hvor han er i USA, lige før indsamlingen 1. søndag i okt. 
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. Senere samme aften sagde 
et flertal i bestyrelsen (lidt modvilligt) ja. For fremtiden må man træffe foranstaltninger til at 
begrænse risikoen f.eks. ved lås eller færre kontanter. 
Lukket pkt.: Bortvisning af webmaster. 
 
5. Nyt fra aktivitetslederne. 

Kirsten (Integrationsnetværket):  
Kvindecafeen var flyttet fra onsdag til torsdag før torsdagscafeen for alle. 
Bydelsmødrene i Vordingborg er under oplæring og vil måske på sigt kunne overtage nogle af 
Integrationsnetværkets funktioner. 
11. dec. er der juletræsfest sammen med Præstø og Møn, sidste år 300 deltagere, heraf ca. 200 børn. 
 
Poul Erik (RK-Huset): 
Problemer med udlejer og ejendomsselskab, får ikke respons ved henvendelse om skader (i RK-
huset indtrængen af vand udefra og huller i gården). 
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Elektriker ser på varmepumpen i lille rum i morgen. 
Udlejning bedre nu, var sløjt i sommers. 
 
Bodil (Familienetværk): 
Et par børn er blevet for store og et par familier flytter, men der forsøges at finde nye familier. Det 
blev foreslået at kontakte kommunens pædagogiske konsulent. Bodil ønskede samme § 18 midler 
som i år (sekr.: Der kan kun søges 13.000, da 12.000 af budgettets 25.000 omhandler mad og 
husleje, som ikke dækkes af § 18 midler, men som kan dækkes af RK)). 
 
Gudrun (Nørklergruppen Ørslev): 
Har ikke fået referatet fra sidste møde (sekr. har mailet 12/11). Ellers i.a.b. 
Sonja (Nørklergruppen Vordingborg) er indlagt på Rigshospitalet til operation og afløst af Anni. 
 
Grethe (Tøjbutikken): 
Omtalte tyveriet, se pkt. 3.  
Har haft vandskade i kælderen pga. defekt pumpe, kælder er ej med i lejekontrakten: Undersøges. 
Poul ser på løse tæppefliser. 
Der bør oprettes vejvisning til Tøjbutikken og RK-Huset: Forslag pilskilte på bagsiden af RK-
Huset. 
 
Karin (RK-Caféen): 
Markisen er lavet. 
 
Arne (førstehjælp): 
Går godt med diverse førstehjælpskurser. Mangler elever (frivillige) til kursus 30/11 i 
Møbelbutikken. 
Har afholdt 3 Malawi-foredrag, og har bestilling på 6. 
 
Steffen (Møbelbutikken): 
Nettotilgang af frivillige. 
DRK presser på for at få indført stregkoder i Møbelbutikken. Bestyrelsen har bevilget op til 30.000 
kr. i 2020 (aktivitetsleder regner med ca. 20.000). 
 
6. Evt. 

Det er 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). Jørgen udsender frivilligliste til 
aktivitetsledere til kommentering. 
 
Referent: Allan. 
 


