
 
 
 
 

Arne Holdensen, sekretær 

Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg 

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

Røde Kors 

Vordingborg afdeling 

vordingborg@rodekors.dk  
 

CVR-nr.: 30470184 

 
Til Røde Kors bestyrelse  

30. juni 2021 

 

Referat bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 30. juni kl. 19.00 
 

 

Til stede: formand Henrik Guhle, assisterende formand Solveig Olsen, Lene Brøndsted, 

kasserer Reka Munksgaard, Majbritt Rømer Eliassen, Kirsten Fabricius, Karin Laursen, Iben 

Højlund og Arne Holdensen (ref.) 

 

1. Siden sidst, kort nyt og referat af mødet 7. juni 2021 

a. Henrik meddelte, at det fra Røde Kors er accepteret, at han deltager som 

frivillig i afdelingens bestyrelse og at han og Solveig deler formandskabet 

indtil han formelt kan overtage formandsposten. 

b. Henrik har deltaget i dialogmøde med regionens øvrige afdelinger. En idé fra 

mødet var at værge ”praktikanter” til butikkerne. Det havde være succes i 

nogle afdelinger. 

 
2. Konstituering og kontaktpersoner til aktiviteterne 

a. Der udpeges ingen næstformand 

b. Kasserer Reka Munksgaard 

c. Sekretær Arne Holdensen 

 

Kontakter fra bestyrelsen til aktiviteter 

d. Tøjbutikken: Kirsten Fabricius 

e. Møbelbutikken: Henrik 

f. Cafeen: Lene Brøndsted 

g. Integration: Karin Laursen 

h. Familienetværk: Solveig Olsen 

i. Huset: Reka Munksgaard 

j. Nørklerne: Majbritt Rømer Eliassen 

k. Førstehjælp: Iben Højlund 

l. Ferielejre: Lene Brøndsted 

m. Landsindsamling: Iben Højlund 

n. Julehjælp: Iben Højlund 

o. Vågetjenesten: (Møn afdeling – samles op) 

p. Webmaster: Arne Holdensen 

 

 

3. Mødeplan 2021 

a. Bestyrelsesmøder onsdage: 

18. august kl. 18.00 Huset + aktivitetsleder kl. 19 

15. september kl. 19 Cafeen 

13. oktober kl. 18 + aktivitetsleder kl. 19 Huset 

17. november kl. 19 Cafeen 

8. december kl. 18 + aktivitetsleder kl. 19 
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4. Nyt fra konsulent, formand og aktiviteterne 

a. Familienetværket: Solveig oplyste, at der har været afholdt møde med Rikke 

fra Familienetværk. Gruppen tager på den planlagte ferielejr fra 10. – 17. 

juli. Henrik deltager et par dage i lejren. Der er aftalt de økonomiske 

rammer. 

Det blev aftalt at der udarbejdes en aktivitetsbeskrivelse, stillingsbeskrivelse 

og økonomiske rammer efterfølgende. 

 

b. Møbelbutikken: Iben oplever usikkerhed og ledelsesforvirring blandt de 

frivillige. 

Der er fortsat ikke engageret nogen leder. 

Aktivitetsudvalget har taget ”ejerskab” for ledelse og sat diverse 

reparationsarbejder i gang. 

Henrik deltager i personalemøde, som er indkaldt til mandag 5. juli kl. 17.30 

 

c. Cafeen: Karin oplyser, at der er engageret ny frivillig i ”praktik”. Karin har 

ikke mulighed for at være her hver dag grundet dårlig ryg. Omsætningen er 

igen stigende 

Henrik roste den gode stemning og omgang i cafeen. 

 

d. Tøjbutikken: Der mangler stadig ”corona-relateret” personale – ca. 15 

havde meddelt, at de måtte holde pause grunde corona risiko.  

 

Integrationsgruppen: Der holdes sommerferie. Der har været ”triste” 

udvisninger, som har haft indvirkning på brugerne. 

 

Nørklerne: ”Det går altid godt hos nørklerne” – Der er pt. Sommerferie. 

 

Kursus: Arne orienterede om, at landskontoret har nedlagt kursussalgs-

afdelingen og opgaven med salg til virksomheder er nu udbudt til 

interesserede afdelinger. Vi har lagt billet ind. 

 

Indsamling: Arne oplyste, at der er bestilt materialer til årets indsamling. I år 

er der også kontakt til gymnasiet. Der afholdes møde med mødestedslederne 

primo august. 

 
5. Økonomi 

a. Der skal indberettes ny bestyrelse til banken.  

Alle bestyrelsesmedlemmer skal registreres med CPR og der skal afleveres 

farvekopi af sundhedskort og kørekort/pas. Reka koordinerer 

b. Der har været udsendt konto opgørelse 

 

  
6. Sommerudflugter til Holmegård  

Tidligere bestyrelse har søgt midler fra ældrepulje. Der modtaget 11891 kr. til i alt 

35 personer. 

Til udflugt med transport, entre og forplejning. Aktiviteten skal være afviklet inden 

udgangen af august måned. 

Enighed om udflugt til Holmegaard Værk – en lørdag/søndag.  

Deltagere: Frivillige over 65 år. 

Bestyrelsen besluttede at donere op til et tilsvarende beløb, dersom antallet 

overstiger de 35. 

Iben og Arne koordinerer. 
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7. Administrative spørgsmål 

 
a. Referaters placering og fordeling blev omtalt  

b. Emnet ”lukket punkt” – personale og økonomiske spørgsmål 

c. Henrik undersøger Røde Kors arbejde om etablering af drev med loginadgang 

d. Arne udfærdiger ny adressefolder med bestyrelse og aktivitetsledere 

e. Landskontoret er ved at rydde op i afdelingens mailadresser.  

 

 
8. Eventuelt 

 

Intet blev behandlet. 

 

 

 

 

Arne Holdensen, ref…. 
 


