
 
 
 
 

Arne Holdensen, sekretær 

Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg 

Tlf. 2843 6572, mail: arne-holde@nyraad.net 

Røde Kors 

Vordingborg afdeling 
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CVR-nr.: 30470184 

 
Til Røde Kors bestyrelse  

18. august 2021 

 

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  
18. august kl. 18 i Røde Kors huset 

 

Dagsorden 

 
Til stede: Henrik Guhle, Reka Munksgaard, Iben Højlund, Karin Laursen, Maibritt 

Rømer Eliasen, Lene Brøndsted, Solveig Olsen, Kirsten Fabricius og Arne Holdensen 

(ref.). 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 30. juni 2021 

Ingen kommentarer. 

 

3. Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Henrik nævnte frivilligturen i søndags til Holmegaard Værk og roste 

turen og takkede Iben og Arne for tilrettelæggelsen 

 

b. Kasserer 

Afdelingen er ved at afvikle de 2 konti, som vi har hos Lollands Bank. 

Herefter vil bankforbindelse alene være Møns Bank 

 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Iben understregede, at vi som frivillige i visse tilfælde har 

tavshedspligt, da der ofte er involverede i personsager.  

Karin spurgte til maling af Røde Kors Huset, hvilket skulle være 

foregået i år.  

Poul bedes følge op. 

 

4. Status vedr. Familienetværket 

 

Formanden havde deltaget 2 dage på sommerlejren på Mors og refererede 

sin vurdering af lejren, som fremstod positivt selv om faciliteterne ikke var 

optimale. Han refererede også fra et møde med nogle af de deltagende 

familier. 

Sammen med Iben havde formanden et møde mandag med aktivitetsleder  

og et par af de frivillige som en afsluttende evaluering. På mødet deltog 

også Troels fra Landskontoret. 

Konklusionen blev, at i det store hele blev lejren afviklet nogenlunde, men 

der manglede nogle forventningsafstemninger mellem aktivitetslederen, de 

frivillige og de involverede familier. 
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Økonomisk forventes sommerlejren at holde sig inden for budgettet på 

60.000 kr. som er bevilget fra Landskontoret, men vi mangler stadig et 

regnskab for forbruget på Mors (forplejning og udflugter). 

 

Afdelingen har rykket aktivitetslederen for regnskabet nogle gange, for at få 

det afsluttet både internt og til landsforeningen, men aktivitetsleder har ikke 

ønsket at fremrykke denne proces.  

 

På baggrund af ovenstående og en samlet vurdering af familienetværket  

besluttede bestyrelsen i enighed at man fortsat gerne vil have et 

familienetværk, men at der skal ske et skifte i aktivitetsledelsen.  

 

Solveig og Maibritt påtog sig opgaven med at styre familienetværket, indtil 

der kan findes en permanent aktivitetsledelse. 

 

5. Økonomi 

Bestyrelsen godkendte ansøgning fra Kirsten Rasmussen, Integrations-

netværket, til delvis køb af trailer. Der blev bevilliget 3000 kr. Intet andet 

behandlet - afventer til aktivitetsledermødet. 

 

6. Ekstraordinær donation 

På initiativ fra Iben Højlund besluttede bestyrelsen at donere 10.000 kr. til 

Røde Kors hjælpearbejde i Afghanistan. 

 

7. Evt. 

Kirsten rejste et personspørgsmål i Tøjbutikken. Spørgsmålet afvist til 

behandling, da bestyrelsen tidligere skriftligt har meddelt vedkommende, 

var uønsket som frivillig i Røde Kors i Vordingborg. 

 

Indsigelser mod referatet skal fremsendes til formanden eller sekretæren senest 6 

dage efter modtagelse. 

 

 

Arne Holdensen, sekretær 


