
Referat fra bestyrelsesmøde  

Den 5. oktober 2020 i Røde Kors huset 

1. Godkendelse af referat: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden: Landsindsamlingen forløb tilfredsstillende. Der var en del – coronarelaterede – 

afbud fra indsamlere.  
3. Indsamlingen: Der blev indsamlet kr. 46.697,50 i Vordingborg området. Meget tilfredsstillende og 

Meget flot arbejde af indsamlingsteamet. 
4. Lokaleudlejning/orientering samt opfølgning på mail fra Solveig: Ved henvendelser om leje af 

huset foretager aktivitetslederen en reservation med mundtlig besked om, at reservationen kun 
gælder såfremt der sker ændringer i forhold til coronasituationen. En misforståelse mellem 
aktivitetslederen og en potentiel lejer har ført til, at reservationer fremover bekræftes skriftligt. 
Forespørgsler bestyrelsesmedlemmer imellem forventes besvaret. 

5. Unges ophold i gården/orientering fra Reka: Da en gruppe unge ofte har været samlet i gården 
ved huset, er der taget kontakt til SSP, som har taget hånd om opgaven. 

6. Kassesystemer i butikker – opfordring fra landskontoret: 

”Henvendelse fra genbrugskonsulent Klaus Hansen:  

Gennem de sidste 5 år har fået etableret moderne kassesystemer i ca. 160 af vores 240 butikker. I 
lang tid var det 2 forskellige firmaer, der var leverandør af disse, men med det samme styresystem 
bagvedliggende Flexpos.   

Vi er nu kommer så langt i brugen af disse moderne kassesystemer, at behovet for at samle 
erfaringer og udvikling til fælles gavn og glæde for alle presser sig på. Vi har derfor indgået en 
meget god aftale med det ene af firmaerne Iadvice og vi har et ønske og behov for at alle butikker 
bruger det samme firma – nemlig Iadvice som udbyder af styresystemet Flexpos   

Det koster Røde Kors penge og ressourcer at have to leverandører. Vi betaler årligt dobbelte 
omkostninger til support, fejlretninger, datahåndtering mv. og landskontoret bruger kostbare timer 
på at skulle være i dialog med to firmaer. Det skyldes bl.a. arbejdet med at trække data til vores 
økonomisystem og vores fælles dataløsning i Genbrug. Derfor ønsker vi at samle vores butikker et 
sted, og det er naturligt, der hvor langt størstedelen af butikkerne er kunder, og hvor vi har fået den 
mest favorable indkøbsaftale.  

Hovedparten af vores 160 butikker har en aftale med Iadvice, men ca. 40 butikker har det med 
Amero – heriblandt Vordingborgs tøjbutik. Derfor vil jeg meget gerne komme til et møde om 
hvorledes tøjbutikken kan være med til et sådan skifte. ” 

Der takkes ja til et møde med Klaus Hansen. 

7. Nyt fra øvrige aktiviteter: Intet nyt/udsat til næste møde. 
8. Rekruttering – opfølgning på punkt fra sidst (aktivitetsledere for integration og 

familienetværk plus nye frivillige i cafe, tøjbutik og familienetværk): Der arbejdes 
videre. 



9. Opfølgning på beslutning vedr. udflugter/aktivitet: Følgende forslag er modtaget: 
Middag og biografbesøg, besøg på Holmegaard med sandwich, besøg på Thorsvang med 
forplejning. Der arbejdes videre. 

10. Eventuelt: Kunder betaler af og til via MobilePay udenom kassesystemerne. Reka 
undersøger hvor i Røde Kors disse betalinger lander. – Der er bevilget ny opvaskemaskine 
til huset. – Muligheden for udfærdigelse af et årshjul blev drøftet og der arbejdes videre. 

Referent: Solveig 

 


