Referat af møde med bestyrelse og aktivitetsledere i Røde Kors Vordingborg 17/8-20
Fraværende: Solveig og Arne
1: Referat, godkendt
2: Dagsorden, godkendt med tilføjelse: rekruttering af formand samt aktivitetsledere
3: Orientering fra formand/bestyrelse: Behov for rekruttering af nye kræfter. Aftale
om ny facade til caféen indgået med Clubtan.
4: Nyt fra aktivitetsledere
Familienetværket: Der har været fraflytning og færre deltagere det sidste års tid. De
frivillige har derfor valgt at lukke aktiviteten, og Bodil overgav alle materialer til
bestyrelsen.
Genbrugsbutikken: Der har været fint salg, bortset fra 1½ mdr.s Corona-slip.
Indsamlingsture er begrænset til Vordingborg(-Præstø). Ca 50 frivillige, men der er
behov for lidt flere, hvis ikke åbningstider skal begrænses.
Røde Kors- huset og pedel: Har været på Corona-pause. Ny dør og nye fliser ved
indgangspartiet.
Caféen: Der mangler folk. Ny toiletdør er sat i.
Nørklere: Starter igen 3/9 efter Corona-pause.
Integration: Ansøgninger til ”En håndsrækning” og ”Broen” har givet tilskud til
fødselsdage, deltagelse i idræt, idrætstøj mm til op mod 100 børn for over 160.000
kr. Det er en meget vigtig del af integrationsarbejdet. Mange familier har også fået
kolonihaver, og en del børn har været på sommerlejr. Derimod er alle planlagte ture
og udflugter blevet corona- aflyst. Kvindenet og integrationscafé er startet igen efter
ferien, men uden mange deltagere.
Tøjbutik: Det går godt, men der er behov for mange nye frivillige. Et par stykker har
meldt sig. Ønske om info om månedsomsætning og medhjælpere, retning af fejl på
hjemmeside, skiltning. Regler om krav til brandslukningsudstyr skal tjekkes.
Stor tak for 7 års indsats til Bodil.
5: Økonomi: Revisor Lotte gennemgik budget og status. Det går bedre end forventet
6: Drøftelse af idéer til aktiviteter(med tilskud) for 65+ -personer: Teater,
Holmegård, Samlemuseum Thorsvang
7: Rekruttering af ny formand og aktivitetsleder: Alle støvsuger deres netværk for
mulige emner. Steffen kender evt. et par stykker. Annoncer synes ikke at virke efter
nedlukning.
Ref: Lene

