Røde Kors Vordingborg Afdeling

13/5 2020

Referat af bestyrelsesmøde med aktivitetsledere 11. maj 2020 kl. 19 i
Røde Kors Huset, Vordingborg (1. udkast)
Til stede:
Fra bestyrelsen: Allan, Reka, Solveig, Lene (bestyrelsen var beslutningsdygtig).
Aktivitetsledere: Steffen, Grethe, Kirsten, Arne, Bodil, Karin.
Pga. ”10 personers-reglen” deltog følende efter aftale ikke:
Fra bestyrelsen: Ebbe, Jørgen, Iben, Maibritt (suppl.)
Aktivitetsledere: Poul Sonja, Gudrun.
I stedet holdes der bestyrelsesmøde med Poul, Sonja og Gudrun mandag 18. maj kl. 16 i
Røde Kors Huset og efterfølgende et kortere bestyrelsesmøde (dagsorden tilgår).

Referat:
1. Erfaringer fra åbning af Møbel- og Tøjbutik (Steffen, Grethe).
Begge steder mange kunder og god omsætning og ingen kødannelse. God respons fra kunder,
der havde savnet butikken. Ikke problemer med restriktioner.
Møbelbutikken holder det sædvanlige udsalg med ½ pris søndag 14/6. En pølsevognsejer
ønsker mobil stadeplads ved Møbelbutikken, hvilket bestyrelsen digitalt har givet principiel
tilslutning til, idet det giver en ekstra indtægt og potentielt flere kunder. Udlejer undersøger
ved advokat. Steffen forhandler efterfølgende lejeaftale med pølsevognsejer, og aftalen
godkendes af bestyrelsen.

2. Drøftelse og beslutning vedr. genopstart af andre aktiviteter under
hensyntagen til frivilliges indstilling og regeringens udmelding.
Formanden noterede indledningsvis, at detaljer endnu ikke forelå vedr. cafeåbning (f.eks.
antal personer i rummet og udenfor), at HORESTA holder møde med ministeren om dette, og
at der senest fredag må forventes nyt, herunder også om forsamlingsforbuddet på max. 10
personer. Reka gjorde opmærksom på, at kun handicaptoilettet i RK-Huset var åbent.
a. Karin (Cafeen) planlagde at åbne mandag 18/5 efter de givne regler og værnemidler.
b. Kirsten (Integrationsnetværket) åbner torsdag kl. 16-20 med hjælp til
”Håndsrækning”-ansøgninger under iagttagelse af ”10 personers-reglen”. Herefter åbent
hver torsdag samme tid med lektiecafe mv., men uden opdeling i kvindenetværk og
andet.
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Udflugten til Møns Klint/Geocenter 28. juni hang i en tynd tråd pga. ”10 personersreglen” og afstandskrav, hvis antallet ikke blev kraftigt udvidet (mere end 50). Vi
afventer, der bestilles ikke busser, og Allan venter med at aflyse hos Natorp.
c. Arne (Førstehjælp) holder hjertestarterkursus 6/6 med plads til 9 elever (og 1 instruktør)
og mulighed for deltagelse af Røde Kors frivillige.
d. Bodil (Familienetværket) starter til august, p.t. 3 familier. Venter til eftersommer med
udflugt til Møns Klint/Geocenter.
3. Referat af bestyrelsesmøde med aktivitetsledere 3. feb. 2020.
a. Godkendt.
b. Opfølgning/status:
Børneattester: Mangler kun 4 (Førstehjælp).
URK: Fmd. havde kontakt indtil marts med URK-konsulent Kr. Ravlo, der arbejdede på
at oprette en URK-afdeling i Vordingborg på basis af Opland Vordingborg, der driver et
netværksted for psykisk syge unge på Ritas Corner. Det fremgik heraf, at den nye
afdeling skulle udvide sine tilbud til børn og unge i byen, men kommunen havde lukket
pengekassen vedr. lønmidler til hans arbejde + aktivitetsmidler. Lokalafdelingen skulle
være oprettet ved et årsmøde 4/4, men det er næppe blevet afholdt, og Ravlo har ikke sagt
ja til at deltage i et møde med bestyrelsen for at orientere. P.t. er der ingen forbindelse til
ham, men der forsøges igen, evt. via URK.
Facebook: Jørgen arbejder på en overtagelse af afdelingens FB-side, som Ole Randerup
oprindeligt var administrator på, men som han overlod til Niels, der kun mener, at han
”fik lov til at lave indlæg”. Formentlig er det ensbetydende med, at han blev indsat som
ny administrator. De aktiviteter, der har egen FB (se henvisninger på vor hjemmeside)
ønsker at beholde disse, medens aktiviteter, der ikke har egen FB, gerne vil benytte en
evt. afdelings-FB.
Forsikringer (Reka): Alle frivillige var forsikret via. DRK, og vores egne forsikringer
omfattede inventar/indbo i alle de lejede bygninger ved brand, indbrud etc.
Skiltning bagside Tøjbutik: Poul har ifølge Karin meddelt, at det ordner han.
Brandforebyggelse: En repræsentant fra Brand og Redning har været på besøg i
Møbelbutikken, hvor Steffen nu undersøger ved kommunen, om der er et kommunalt
krav om brandsikring i form af ildslukkere og slanger (p.t. 2 af hver slags).
Der var ingen krav til cafe, RK-huset og Tøjbutikken efter den nuværende lovgivning,
men han anbefalede, at der hvert sted, hvor der var køkken, var ildslukker og brandtæppe.
Tøjbutikken ønsker 2 ildslukkere og 1 tæppe (har 1 ildslukker/0 tæppe), Cafeen ønsker 1
ildslukker og 1 tæppe (har intet), og RK-Huset ønsker 1 ildslukker og 1 tæppe (har 1
ildslukker/0 tæppe).
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Når krav vedr. Møbelbutikker foreligger, vil Steffen indhente 2 tilbud på inspektion og
anskaffelse af ildslukkere og tæpper i alle 4 bygninger.
Bygningsvedligeholdelse: Skimmelsvamp i køkken/Cafeen er fjernet, og skabe sat på
plads. Hul ved RK-Huset planeret, og ny dør ankommer denne uge. Fmd. vil nu bede
udlejer om at lave ventilationsåbning i køkkenmuren, da det formentlig er manglende
ventilation, der er kilden til skimmelsvampen. Samtidig rykkes for udvendig maling af
RK-Huset.

4. Eventuelt.
Arne: Aftalen med de frivillige samaritter, der skulle anvendes ved regionen til at teste
raske, er aflyst pga. ændret teststrategi.
Kirsten: Meget få i kommunen har mistet deres arbejde pga. epidemien.
Penge fra ”Håndsrækning”-ansøgninger i februar er først kommet nu.
Usikkerhed om URK-ferielejre, afventer regler. Vordingborg kan søge ferielejre i uge 28
(både DK og Sverige).
Kirsten ønsker at stoppe som aktivitetsleder 1. august, men fortsætter som frivillig. Der er –
ifølge Kirsten – behov for en ny kreativ person med visioner til at tackle den nye tid, hvor
flere kommer i arbejde og uddannelse, og hvor der er færre nye flygtninge og
familiesammenføringer. Bestyrelsen indrykker annonce, som Kirsten laver udkast til.
Endnu en gang tak til Kirsten!
Brugere af Røde Kort Huset skal melde til Poul dato og tidsrum, hvor Røde Kors Huset
benyttes, således at Poul kan rengøre og spritte! Men det er brugernes pligt at rengøre
kontaktflader efter brug.
Formanden orienterede om, at han lige for deadline af Røde Kors valgudvalgsformand var
opfordret til at stille op til Hovedbestyrelsen. Efterfølgende var fristen forlænget med et par
måneder, så de mangler nok kandidater.
Ingen andre havde noget på hjerte.

Referent: Allan.
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