Referat fra bestyrelsesmøde 2. november 2020
Afbud fra Hanne og Kirsten
Under punkt 6 er tilføjet punkt 6a. Der er yderligere tilføjet et punkt som nr. 15, hvorfor de oprindelige
punkter 15 og 16 er ændret til punkterne 16 og 17.
1. Godkendelse af referat fra 12.10.20: Godkendt.
2. Nyt fra formanden: Udsat til næste møde.
3. Konstituering af Ib Brøkner Christiansen som formand: Ib er efter eget ønske indsuppleret som
bestyrelsesmedlem. Ved generalforsamlingen opstilles Ib som formandskandidat.
4. Konstituering af Kirsten Fabricius som ny suppleant: Godkendt.
5. Rekruttering af aktivitetsleder til familienetværket: Efter samtale med Rikke Dam er hun optaget
som ny aktivitetsleder.
6. Julehjælp – tilbagemelding fra julehjælpsudvalget: Ansøgningsskemaer er lagt ud til butikkerne.
Udlevering af julepakker sker den 22.12.20. 6a: Ansøgningsskemaer på hjemmesiden: Jørgen
Munck kontaktes med henblik på hjælp til at lægge skemaerne på hjemmesiden.
7. Orientering vedr. ansøgning til udflugt til Holmegaard og Thorsvang: Pga coronasituationen
aflyses udflugterne.
8. Udlejning af Røde Kors huset under corona. Drøftelse af udkast til udlejningskontrakt udarbejdet
af Ib: Udkastet er godkendt af bestyrelsen, dog under forudsætning af at Poul også godkender.
9. Drøftelse og beslutning vedr. anmodning fra Kirsten om udlæg for foreningskontingenter og lign.
Til børnene i integrationsaktiviteten: Anmodning om udlæg er godkendt.
10. Nyt fra aktiviterne: Der er tilgået Røde Kors midler til indretning af hyggerum i RK-huset.
Indretningen er igangsat.
11. Orientering om URK´s aktivitet i Vordingborg: Udsat til næste møde.
12. Drøftelse af det kommende landsmøde hvor Ib repræsenterer afdelingen: Ib glæder sig til at
deltage og informerer bestyrelsen efterfølgende.
13. Drøftelse af budget for 2021: Der er modtaget budgetter fra integrationen og familienetværket. De
resterende aktiviteter rykkes.
14. Opfølgning på rekruttering: Udsat til næste møde.
15. Opvaskemaskine til RK-huset og alarmanlæg til møbelbutikken: Der er bevilget kr. 16.000 til
indkøb af opvaskemaskine. Til møbelbutikken er der bevilget kr. 20.562,50 til indkøb og installering
af nyt alarmsystem. Det eksisterende alarmsystem fungerer ikke og det er ikke længere muligt at
indkøbe reservedele.
16. Planlægning af næste bestyrelsesmøde: Mødet afholdes 30.11.20 kl. 19. Pga coronasituationen
aflyses deltagelse fra aktivitetslederne. Julefrokosten aflyses derfor også.
17. Eventuelt: Intet.
Referent: Solveig

