Referat af bestyrelsesmøde Røde Kors Vordingborg 7.-9.-2020 kl. 19-21
Fraværende. Solveig
1: Referat godkendt
2: Nyt fra formanden: Har haft to meget positive møder med formandskandidat Ib Brøkner
Christiansen, som vil gå ind i bestyrelsen så snart han er klar til det – antagelig 5. okober.
Hanne deltager i et møde med Rotary i møbelgenbrugsbutikken den 24/11 og desuden i
bestyrelsesmøder i overgangsperioden frem til generalforsamlingen, som en støtte til den
kommende formand.
3: Julepakkeudvalg: Ebbe deltog sidste år i sin egenskab af formand, men måtte melde fra
pga. sygdom i familien. Han vil gerne være med igen, men det blev besluttet, at det skal
være et lille udvalg med Iben og Reka og den nye formand. Proceduren for tildeling af
julepakker skal være som sidste år i overensstemmelse
med den samarbejdsaftale, der er med afdelingerne i Møn og Præstø , dvs. 4 poser mad pr
familie med op til tre børn samt et gavekort for hver gang, der er tre ekstra børn i familien.
Der har været usikkerhed om tilhørsforhold for Mern og Langebæk, men sidste år blev det
klaret pr konduite. Efter nye kommunalordning hører de under vores område.
4: Landsindsamling: Planlægning kører på skinner, den kommende formand deltager på
indsamlingsdagen i Røde Kors- huset.
5: Tøjbutik: Grethe og Steffen tjekker brandberedskab. Reka giver kopi af
månedsomsætning til butikkerne. Hjemmeside er i orden.
6: Nyt fra aktiviteter: Landskontorets konsulent på integrationsområdet Alexander van
Deurs har påtaget sig, at hjælpe med rekruttering af leder til Integrationsnetværk. Hanne vil
derudover henvende sig til en mulig kandidat. Landskontorets konsulent på familieområdet
Troels Østergaard støtter familienetværket i samarbejde med frivillig Peter fra Møn med
opstartsmøde 23. sept. Tøjbutikken mangler stadig personale.
7: Rekruttering: Hanne foreslår at vi rekrutterer en kommunikationsfrivillig, som kan stå for
kommunikation på nettet og gennem sociale medier styrke vores rekruttering og nå unge på
nettet. Hanne kontakter landskontoret og får hjælp til at finde en kommunikationsfrivillig.
8: Beslutning om udflugter, hvortil der kan søges om penge i Ældrepuljen via landskontoret:
Lene undersøger muligheder og priser, Holmegård og Thorsvang, 40 personer pr tur. Hanne
laver ansøgninger.
9: Hjemmesiden: Ok
10: §18: Kommunen har endnu ikke angivet frist for § 18- ansøgninger til næste år. Sidste
år var fristen 17.nov. Reka tager opgaven ( sammen med den kommende formand). Vi
regner med at søge samme penge som sidste år.
11: Telefon og internet: Opsigelse og afregning af abonnementer for tidligere frivillige er
endelig afsluttets.
12: Evt.:Samarbejdsmøde med bestyrelserne fra Møn og Præstø. Det var aftalt inden
Corona. Kan holdes i egne lokaler eller feks på Tamu. Hanne kontakter de andre formænd.
Ref: Hanne og Lene

