Referat fra bestyrelsesmøde med aktivitetsledere
12. oktober 2020
1. Nyt fra formanden/Hanne: Nyt system i ”mit røde kors”, som er nemt og godt. Hanne opfordrede til at
checke og evt. tilrette medlemssystemet.

”Hvad er Kontakt?
•
•

Et opslagsværk, hvor du kan finde kontaktoplysninger om alle frivillige med hverv.
Opslagsværket kan bruges af alle frivillige og ansatte.
Et system til at registrere og opdatere frivilliges og medlemmers oplysninger i Røde Kors
afdelingerne. Formænd, kasserere, Kontakt superbrugere, aktivitetsledere,
aktivitetslederassistenter og teamledere har adgang til at registrere og opdatere.

Sådan kommer du i gang
Når du er logget på www.mitrødekors.dk, har du adgang til Kontakt. Gå ind på Min side og klik på
ikonet Kontakt - så er du i gang.
Glæd dig til flere funktioner
Vi arbejder stadig på at udvikle Kontakt, og fra slutningen af oktober kan brugere med rettigheder
til at oprette og redigere endnu mere:
•
•

søg på alle underaktiviteter som f.eks. en bestemt butik eller et bestemt geografisk område i
afdelingen
rediger i kontaktoplysninger tilknyttet den frivilliges hverv.

I Kontakt kan du selv sammensætte lister med oplysninger, som kan udskrives eller gemmes i en
pdf. I løbet af november kan du også eksportere alle oplysninger i dine lister til Excel.
Du kan printe adresselabels fra Kontakt, men vi har oplevet, at funktionen driller lidt på nogle
printere. Vi arbejder på forbedringer, og regner med at være i mål i november.
Hvornår lukker den gamle udgave af Kontakt?
Vi lukker den gamle udgave af Kontakt om ca. et halvt år, når alle er kommet godt i gang med at
bruge den nye udgave.
Vi skal nok give besked i god tid på mitrødekors.dk”.
Landsmødet afholdes digitalt.
2. Regnskab/ved revisor: Udsat til næste møde.
3. Orientering om Røde Kors Indsamlingen/Arne:

”Resultat af Røde Kors Indsamlingen 2020 Vordingborg afd.
Småkorrektioner i forhold til meddelelse pr. 6. oktober…
Årets resultat er blevet lidt dårligere totalt end sidste år –
Mødested
ruter
Beløb
gymnasie
Viemose
11
kr. 4.346,00
Stensved
3
kr. 2.087,00
Nyråd
12
kr. 10.284,00
Vordingborg by
19
kr. 11.945,00
1
Kastrup
3
kr. 2.135,00
Lundby
3
kr. 2.388,00
51
kr. 33.185,00
Mobile Pay
Totalt

kr. 15.157,00
kr. 48.342,00

+ 1400 kr.

Hvis hver rute skal have tillagt MobilePay svarer det til at der i gennemsnit er indsamlet 915 kr. pr. rute.
Sidste år totalt 53.626 på 60 ruter svarende til 893 kr. pr rute. Så ruterne har givet gennemsnitligt bedre i
år..
Mødestedsledere
Vi havde i år glæde af 3 nye mødestedsledere: John i Møbelbutikken Majbritt i Ørslev og Preben i Stensved.
Indsamlere
Vi har været præget af 13 indsamlere, som ikke dukkede op uden afbud.
I Ørslev dukkede således ingen op.
Vi havde i alt 61 registrede indsamlere. Hertil et antal børn under 11 år – hovedsagelig i Viemose
Er ikke mødt frem

Er tilmeldt Har ikke taget stilling Har meldt afbud Kan ikke samle ind i år
13

61

48

3

58

Gymnasieindsamlingen
Der kom ikke hul til gymnasiet trods en god lærer og rektor kontakt. Eleverne tog ikke imod tilbuddet….
Skoleindsamlingen
Iselingeskolen plejer at være aktive med en del elever.
Men grundet Corona og undervisningsministeriets anbefaling om ikke at deltage i større sociale
arrangementer meldte de afbud i sidste øjeblik…
Presse
Det har efter min opfattelse været svært at komme igennem
Sydsjællands tiden bragte ikke pressemeddelelse sammen med den købte annonce. Og heller ikke Omrans
historie.

Netmediet Vordingborg IN har været til stor hjælp og bragt annoncer gratis, bragt Omrans historie og sidste
opråb i weekenden.
Sjællandske har bragt Omrans historie
TV2 Øst viste interesse for Omrans historie, men dukke ikke op på indsamlingsdagen…”
Indsamlingen i 2021: 3. oktober.
4. Mød den kommende formand Ib Brøkner Christiansen: Tidligere rektor på Vordingborg gymnasium
hvorfra Ib lod sig pensionere som 75-årig.
5. Mød den nye suppleant i bestyrelsen Kirsten Fabricius: Har undervist i indskolingen hvorfra Kirsten lod
sig pensionere i 2015.
6. Nyt fra aktiviteterne:
Møbelbutikken/Steffen: Butikken har 55 frivillige + folk fra kriminalforsorgen. Butikken sælger møbler,
tilbehør til boligen og meget andet. Butikken sørger for tømning af ca. 15 tøjcontainere. Omsætningen i
butikken er meget tilfredsstillende. 24.11.2020 får butikken besøg fra Rotary.
Røde Kors Huset/Poul: Huset har ikke været lejet ud siden 6. marts. Poul modtager mange reservationer,
bestyrelsen ser på muligheden for at åbne op for udlejning igen.
Nørklerne/Sonja: 24 nørklere som hygger sig med kaffe og kage og en masse håndarbejde. Afdelingen
modtager meget garn og stof, der er derfor mange materialer på lager.
Integrationen/Kirsten: Netværket har i mange år tilbudt lektiecafé. Behovet for hjælp til flygtninge og
indvandrere har været svingende gennem årene. Netværket har 400 flygtninge tilknyttet. Der også desuden
hjælp til mange forskellige opgaver. Da mange nu er job eller under uddannelse er behovet for hjælp stilnet
af. Afdelingen arrangerer 2 årlige naturudflugter og en juletræsfest. På grund af corona har disse
arrangementer ligget stille i 2020.
Tøjbutikken/Grethe: 32 frivillige + folk fra kriminalforsorgen. 10 frivillige er pt ikke aktive. Butikken sælger
tøj, sko, tasker, smykker og meget andet til hele familien. De frivillige har meget travlt og ønsker sig meget
nye kollegaer.
Caféen/Karin: 14 frivillige som bager og sælger boller og kager. Der kan også købes frikadeller og
kartoffelsalat. Caféen har en person i arbejdsprøvning. Også her er der et stort ønske om tilgang af frivillige.
Caféen er pt udfordret af kunder, som ikke vil bære mundbind.
Førstehjælp/Arne: Pga corona er planlagte kurser aflyst.
Familienetværket: Her er der pt ingen aktivitetsleder. Netværket er dog startet op igen med 5 familier.

7. Forslag til udflugter for de frivillige – beslutning om hvilke vi skal søge midler til. Disse
forslag foreligger: besøg på Holmegaard med sandwich, besøg på Thorsvang med forplejning,
middag med biografbesøg i grupper på fire: Der søges midler til ture til Thorsvang og
Holmegaard.
8. Opfølgning på rekruttering: Bestyrelsen er endnu ikke lykkedes med denne opgave. Der
arbejdes fortsat på en løsning.

9. Juleafslutning i coronaens tegn – hvordan forholder vi os?: Julefrokost i møbelbutikken er
aflyst. Øvrige afdelinger forventer at kunne afholde i lighed med tidligere år. Bestyrelse og
aktivitetsledere afholder julefrokost den 3. november kl. 18.00.
10: Eventuelt: Ingen bemærkninger.
Referent: Solveig

