Røde Kors Vordingborg Afdeling

8/3 2020

Referat af bestyrelsesmøde 2. marts 2020 kl. 19.00 i Røde Kors
Huset, Vordingborg
Til stede: Allan, Reka, Iben, Jørgen, Solveig, Lene, Maibritt.
Ikke mødt: Afbud fra Ebbe.
Bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. Velkomst og evt. rettelser til dagsorden.

Alle præsenterede sig. Iben blev ”bevilget” 3 mdr. orlov fra bestyrelsesarbejdet.

2. Referat bestyrelsesmøde 3/2 og 18/2 2020 (G).
Begge blev godkendt.

3. Fortsat konstituering: Sekretær (B).

Allan påtog sig sekretærjobbet (indtil videre).

4. Forretningsorden (vedlagt) (D/B).

Godkendt. ”2020” i overskriften ændres til 2021, og underskrives af formand og kasserer
senest ved næste møde. Aktion: Allan.

5. Kurser (vedlagt) (D).

Ingen meldte sig til Landskontorerts kurser bortset fra Allan (formandskursus 15-17/5).

6. Kontaktpersoner aktiviteter (B).

Iben:
Møbelbutikken.
Solveig: Integrationsnetværket.
Jørgen: Caféen og Tøjbutikken.
Reka:
Familienetværket, Røde Kors Huset.
Lene:
Substitut for Iben.
Allan: Førstehjælp (Hvis aktuelt: Internationalt arbejde).
Ebbe:
Nørklerne.
Efterfølgende har Ebbe ønsket at beholde Familienetværket, hvilket Reka ikke har noget
imod, hvorfor det hermed effektueres.

7. Datoer for bestyrelsesmøder og møder m. aktivitetsledere) (B).

1/4, 11/5, 15/6, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11. Rødt: Møder med aktivitetsledere (inkl.
julefrokost 30/11). Det understreges, at beslutninger kun kan træffes på bestyrelsesmøder.

8. Økonomi (D/B):

a. Status ult. januar.
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Jubilæum med 3513 Jubilæumsskrift bør udgå i fremtiden (er ikke aktuelt før tidligst
2044). Aktion: Reka.
Det blev besluttet at give et akut bidrag til Syrien (flygtninge), nærmere aftales med
konsulent, og beløb besluttes på næste møde. Aktion: Allan.
Beløbet blev efterfølgende pr. email aftalt til 50.000, som er ”afsendt”.
b. Gavekort Handelsstandsforeningen ved frivilliges mærkedage (Iben).
Som en forenkling blev det besluttet at give gavekort fra Bycentrum på 250 kr. til
frivilliges mærkedage, dvs. runde fødselsdage og bryllupper jf. beslutning i referat fra
bestyrelsesmødet 7/10 2019.Gavekortet kan bruges i alle 3 købstæder. Ingen
ændringer til fødsel og længevarende sygdom (blomster eller vin) og dødsfald
(bårebuket 250 kr.). Aktion: Aktivitetsledere.
c. Kort (med rabat) til indkøb i genbrugsbutikker for udsatte familier (Iben,
Reka).
Følgende blev besluttet vedr. kvinder på Kvindekrisecenter Jungshoved og
nytilgåede flygtninge (især kvoteflygtninge), der skal etablere sig i Vordingborg
Kommune: ½ pris i Møbelbutikken med et max. beløb og et kort, der beskriver, hvad
der kan erhverves gratis af nødvendige ting/tøj. Kriterier besluttes på næste møde ud
fra tidligere erfaringer. Aktion: Reka og Iben.
Vdb. indkalder til møde med afd. i Stege og Præstø for at samordne, herunder
kriterier for lokal hjælp samt andre emner af fælles interesse (ferielejre og
julepakker). Forslag til dato: 29/4 (dag/aften) eller 22/4 (dag). Aktion: Reka.
d. Pengeskabe butikker.
Alle aktiviteter med opbevaring af kontanter skal opbevare disse forsvarligt. Det
undersøges hvordan til næste møde. Aktion: Reka.

9. Medlemskab Frivilligcenter Sydsjælland-Møn v. Hanne Rossé? (D/B).
Vi melder os ikke ind.

10. Filmlærred i Røde Kors Huset? (D/B).

Det blev besluttet at indkøbe et lofthængt manuelt lærred ca. 1,2 x 1,2 m., format 1:1 evt.
format 4:3 til ophængning i bageste del af rummet (indgangen), max. 3000 kr. til
orienteringer og foredrag. Aktion: Allan og Poul.

11.Formandens orientering (O).

Svar/status på spørgsmål ved møde med aktivitetsledere 3/2.
Børneattester: 20 ansøgninger/børneattester er klar. Der mangler pt. 3
førstehjælpsinstruktører og 1 frivillig ved Familienetværket. Frivillige med kontakt til
børnefamilier forsøges ”indfanget” løbende ved møder i Integrationsnetværket. Aktion:
Allan.
Røde Kors Vdb. Facebook: Ole Randerup har meddelt, at han ikke længere er
administrator. Niels siger, han har fået tilladelse til at lægge ind på siden; formentlig er
han reelt administrator. Det undersøges, om anden administrator kan udpeges. Aktion:
Jørgen.
URK Vdb. (Opland): Allan har kontakt til URK-konsulent Kristoffer Ravlo, der
arbejder på oprettelse af en URK Afd. Vdb. Pt. har de kun nogle frivillige i et
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netværksted for unge mellem 16 og 30 år i ”Ritas Corner”. De påregner konstituerende
årsmøde 4/4, hvor de senest kan orientere om status vedr. opgaver/projekter (planer),
antal frivillige, organisation (bestyrelse) mv. Allan opretholder kontakten mhp. et
orienterende møde mellem URK og bestyrelsen, hvor vi kan drøfte ønsker om støtte.
(ovennævnte orientering var ikke med på mødet – sorry). Aktion: Allan.
Forsikringer: Det undersøges, hvad de dækker. Inventar og/eller varer? Aktion: Reka.
Brandforebyggelse: Der har været rådgivning i Møbelhuset ved Brand og Redning.
Møbelbutikken har 2 slanger og 2 ildslukkere. Steffen undersøger ved kommunen, hvilke
krav kommunen oprindeligt har stillet, men overvejer at beholde slanger og ildslukkere,
selvom der ikke måtte være et kommunalt krav og i øvrigt lægge afstand til oliefyret i
lageret. Der er ingen krav til de 3 andre steder, men på anbefaling fra Brand og Redning
ønsker Røde Kors Huset, Cafeen (pt. ingen ildslukker) og Tøjbutikken at beholde
ildslukkere og anskaffe 1 stk. brandtæppe hver (antal ildslukker og behov antal
brandtæpper i Tøjbutikken vides pt. ikke). De 3 steder vil der være behov for årlig
kontrol af 3 (måske 4) ildslukkere. Steffen undersøger pris for kontrol ved Brand og
Redning samt Falck og vender tilbage. Udgiften til kontrol og indkøb af brandtæpper (og
ekstra ildslukker) vil være typisk fællesudgift for genbrugsbutikker. Aktion: Steffen og
Allan.
Udvendig vedligeholdelse Røde Kors Huset og Cafeen: Tømrer fra Per Rasmussens
Efterfølger har besigtiget lokaliteterne 19/2 og skulle have afleveret forslag til Advice
dagen efter, så de kunne kontakte udlejer. Dette er ikke sket, og tømreren er gået på ferie.
Allan forsøger stadig at få kontakt til firmaet for at fremskynde processen.

12. Evt.

a. Vedr. ”frivilligaftale” (inkl. bilag) henstilles det til aktivitetslederne i de 4 lokaliteter
at ophænge den synligt. Aktion: Aktivitetsledere Integrationsnetværket, Cafeen,
Tøj- og Møbelbutikken.
b. Tøjbutikken betaler månedligt 750 kr. til Bycentrum (afløser for
Handelsstandsforeningen), hvilket er ret meget i betragtning af, hvad vi får for
pengene. Dette undersøges ved bycentrum. Aktion: Reka (Aktivitetsleder skal
orienteres/høres, når vi ved noget).
c. Reka har kontakt med udlejer vedr. det tilbagevendende problem med vand i
Tøjbutikkens kælder, som ikke indgår i lejemålet (og kælderlugt i butikken), og hvor
vi foreløbigt har lagt ud til slamsuger. Det skal klarlægges skriftligt, hvad der skal
gøres, og hvem der gør hvad, så vi ikke hænger på regningen. Aktion: Reka.
d. Foredrag om menneskerettigheder ved Rotary: Tilmelding til Reka.

Referent: Allan.
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