
Referat fra bestyrelsesmøde 

14.4.2021 

Deltagere: Lene, Reka, Solveig og Hanne. Maibritt var disponibel på telefon. Revisor deltog på telefon 

Fraværende: Ebbe, Iben og Kirsten 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. februar: Godkendt. 

2. Økonomi: Revisor kunne fortælle, at der pt er et underskud i afdelingen på 190.000. Dette på grund  

af manglende salg til at dække faste udgifter. Salget i marts i Møbel- og Tøjbutik udgjorde kr.  

250.000. Gæld til landskontoret udgør kr. 456.000. Der er søgt og bevilget corona-godtgørelse kr.  

388.000. Likviditeten anses for god. 

3. Nyt fra aktiviteter: Der er godt salg i møbelbutikken. Hanne sørger for annonce vedr. ny  

aktivitetsleder. – Aktivitetslederen i integrationen, Kirsten, fylder 70 år den 29. april, hvor hun  

overrækkes et gavekort. Kirsten har sendt brev til borgmesteren vedr. hjemsendelse af syriske  

asylansøgere med opfordring til, at borgmestrene generelt samarbejder om at arbejde for en  

ændring. Der laves også en annonce vedr. ny aktivitetsleder. – I tøjbutikken er omsætningen god.  

Nyt lys i butikken fungerer rigtig godt. Grethe har lavet aftale om servicering af skydedøren. – 

Familienetværket har lavet ny info-folder, som kan rekvireres. Afdelingen deltager i  

affaldsindsamlingen. Hanne laver foldere vedr. nye aktivitetsledere i møbelbutikken og i  

integrationen, Rikke får folderne med til uddeling blandt indsamlerne. – Nørklerne er stadig meget  

aktive og arbejder for tiden hjemme. Sonja er fyldt 70 år og har modtaget et gavekort. – 

Ferielejrene, repræsenteret ved Lene og Kirsten fra Vordingborg, går i gang med forberedelserne.  

Lene kontakter Kurt fra Møn samt ungdommens Røde Kors. – Røde Kors huset udlejes ikke pt. 

4. Arne’s 50 års jubilæum: Med deltagelse af Iben, Reka, Solveig og Steffen fejres Arne i  

møbelbutikken lørdag den 24. april. Her overrækkes 50 års nålen, en lille gave samt blomster.  

5. Rekruttering: Ny formand – Henrik Guhle, bosiddende på Møn og ansat i Røde Kors, har sagt ja til  

at være emne. 

6. Generalforsamling: fastlagt til at finde sted i Røde Kors huset onsdag den 2. juni kl. 17.00. 

7. Planlægning, hvilke opgaver og emner har vi liggende som skal behandles på kommende møder:  

udsat. 



8. Næste mødedato, herunder møde med aktivitetsledere: mandag d. 17/5 kl. 19.00. Henrik Guhle 

kandidat til formandsposten deltager. 

9. Eventuelt: intet. 

Referent: Solveig 


