
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Vordingborg 01.-07.-2020 kl. 18 
  
Deltagere: Hanne, Maibritt, Reka, Ebbe, Lene 
Afbud fra Solveig og Iben 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst – herunder beslutning vedr. kommunikation til alle frivillige. 

2. Hannes rolle som konstitueret formand 

3. Jørgens opgaver og fremtidig håndtering af disse  

4. Ajourføring af kontaktpersoner til alle aktiviteter 

5. Regnskabet 

6. Lukning af adgang til at se bankkonti i forbindelse med Allans afgang 

7. §18 

8. Mulighed for at søge midler til personer 65+ v/ Hanne 

9. Ajourføring af hjemmeside 

10. IT-support 

11. Planlægning af næste møde i august 

12. Arbejdet – herunder Hannes opgaver - over sommeren 

13. Julepakkeudvalg 

14. Eventuelt. 
 
 
1: Siden sidst. 
a) Referat fra mødet den 25/6 godkendt    
b) Allan skrev straks efter mødet den 25/6 en mail til alle aktivitetsledere, hvor 
han oplyste, at han efter gensidig aftale med bestyrelsen var trådt tilbage som 
formand og som medlem af bestyrelsen. Reka fik kendskab til denne mail, da 
hun mødte en aktivitetsleder. Siden er aktivitetslederne også informeret via 
bestyrelsesreferatet fra mødet.  
 
2: Hannes rolle som konstitueret formand. 
Hanne er konstitueret indtil vi finder en ny formand. I den periode vil Hannes 
opgave være at stå for indkaldelse til bestyrelsesmøder og at være mødeleder. 
Hertil kommer bistand til rekruttering af ny formand. Hanne ønsker herudover 
at besøge de forskellige aktiviteterne og hilse på. Afdelingens daglige drift 



kører meget fint, så ingen behov for Hannes indsats i den sammenhæng.  
 
3: Fremtidig håndtering af Jørgens opgaver 
a) Hjemmeside: Solveig 
b) Medlemskartotek: Palle 
c) Årsnåle: Reka  
d) GDPR: Hanne 
 
4: Kontaktpersoner 
Vi gennemgik opgavefordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne. Den ser 
fremover således ud. 
a) Integration: Solveig 
b) Møbelbutik: Iben (Lene) 
c) Tøjbutik: Ebbe 
d) Café: Lene 
e) Huset: Reka 
f) Nørklerne: Maibritt. (Maibritt præsenteres for nørklelederne på fællesmødet i 
august) 
g) Familienetværk: Ebbe 
 
5: Regnskabet 
Der er glæde over at indtægterne nu vender tilbage. Vi afventer augustmødet, 
hvor vi vil kunne se et bredere billede af konsekvenserne af coronalukningen i 
forhold til budgettet.   
 
6: Lukning af adgang til at se konti i forbindelse med Allans afgang 
Er ordnet 
 
7: § 18 
Reka tjekker med kommunen, hvor langt processen med tilbagemelding på 
sidste års §18 tildeling er nået. Hun sender regnskab inden 1.-8. Der skal laves 
nye §18 ansøgninger i efteråret. 
 
8: Muligheder for at søge midler til +65-personer 
Røde Kors har fået en bevilling på nogle millioner kroner, som lokalafdelinger 
kan søge til aktiviteter for personer over 65 år. Der vil komme information om 
dette på mitrødekors i løbet af kort tid. Vi drøfter ideer til dette på 
bestyrelsesmødet i august, når vi har set udmeldingen fra landskontoret. 
 
9: Ajourføring af hjemmeside 
Solveig får kode af Jørgen og opdaterer. Hanne kontakter 
 
10: IT-support 



Palle står for medlemskartotek samt for teknisk support til huset, caféen og 
tøjbutikken. Steffen klarer opgaverne i møbelbutikken 
 
11: Planlægning af næste møder  
ma 17.-08. kl 18 med aktivitetsledere 
ma  07.-09 kl 19         
ti  06.-10 kl. 19 
ti 03.-11 kl. 19 
ti 01.-12. kl. 17, julefrokost m aktivitetsledere 
(OBS efter mødet er det blevet klart, at Iben arbejder fast om tirsdagen, så der vil på næste 
bestyrelsesmøde blive ændring af de aftalte tirsdage) 
 
12: Arbejdet over sommeren 
Arbejdet i de forskellige aktiviteter er effektivt og styret af gode ledere. 
Vi besluttede at holde et uformelt kaffemøde for bestyrelsen i caféen 22.-07. kl. 
10.00. 
 
13:Julepakkeudvalg. Der skal flere medlemmer til. Aftales, når hele bestyrelsen 
er til stede 
 
14: Eventuelt: Åbning af Storstrømsbro. 
Røde Kors i Vordingborg vil gerne deltage. Beslutninger om og styring af så 
stort et arrangement ligger hos Landskontoret 
 
 
Referent: Lene 


