
 
 
 
 

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 og aktivitetsledere  

9. august 2021 

 

Referat fra aktivitetsledermøde  

onsdag 18. august kl. 19 i Røde Kors huset 

 

Dagsorden 

Til Stede: Henrik Guhle, Karin Laursen, Solveig Olsen, Maibritt Rømer Eliassen, Gudrun Kæmpe 

(Nørklegruppe Ørslev), Preben Pedersen (Møbelbutikken), Kirsten Rasmussen (Integration), Grethe Koch 

(Tøjbutikken), Kirsten Fabricius, Lene Brøndsted, Iben Højlund, Reka Munksgaard og Arne Holdensen 

(ref.). 

 

Fraværende: Sonja Albrechtsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden 

Henrik meddelte, at der har været sommerferie og driften har kørt i aktiviteterne. 

Bestyrelsen har holdt et enkelt møde den 30. juni. 

Han vil forsøge at nå rundt til alle aktiviteter og har deltaget i personalemøde i Cafeen og i 

Møbelbutikken. 

 

b. Kassereren  

Der lukkes for de 2 konti i Lollands Bank. Fremover anvendes kun Møns Bank 

 

Regnskabsfører Lotte Jensen meddelte for kursusvirksomheden, at afdelingens CVR nr. kan 

delvis momsregistreres, således at kursusvirksomheden kan momsregistreres 

selvstændigt. 

Resultatopgørelsen 2. kvartal gennemgået. 

Der er modtaget Covid19 refusion på 25%, da vores omsætningsnedgang er under 60%. 

Vi skal forvente delvis tilbagebetaling af sidste års Covid19 refusion. 

Tøjbutikkens indtjening ligger på budgettet med 212.000 

Møbelbutikkens indtjening ligger derimod på omkr. halvdelen med 262.000 kr. 

Huset: Under balance grundet manglende udlejninger. 

Cafeen har været ramt af lukning 

Familienetværk modtaget tilskud til aktiviteten ”Varm velkomst”. Balancen i alt 118.000 

kr. 

Integrationsnetværk pt. Overskud på 37.000 kr. 

Ferielejre: balance 

Førstehjælp. Overskud 2100 

Administration: 111.645 kr. svarende til budget. 

Afdelingens samlede overskud pr. 31. juli er 562.645 mod samlet budget 334.000 kr. 

 

c. Øvrige bestyrelse 

Ingen meddelelser 

 

3. Præsentation af kontaktpersoner fra bestyrelsen til aktiviteterne 

a. Møbelbutikken: Henrik Guhle 

b. Tøjbutikken: Kirsten Fabricius 

c. Familienetværk: Solveig Olsen 

d. Røde Kors Huset: Reka Munksgaard 

e. Caféen: Lene Brøndsted 

f. Ferielejre: Lene Brøndsted 

g. Landsindsamling: Iben Højlund 

h. Integrationsnetværk: Karin Laursen 
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i. Nørklegruppe Vordingborg: Maibritt Rømer Eliassen 

j. Nørklegruppe Ørslev: Maibritt Rømer Eliassen 

k. Kursusvirksomhed: Iben Højlund 

l. Foredragsvirksomhed: Vacant 

m. Webmaster: Arne Holdensen 

 

4. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken: Preben Petersen: 

50 frivillige. Der er fortsat ikke leder. Aktivitetsudvalget v. Preben, Palle, Lillian, Carsten 

Rasmussen, leder forretningen sammen med Hans Børge som kørselsleder 

Der anvendes stregkoder, hvilket er en stor lettelse for alle. Anvendes også til kategori 

overvågning. 

9000 kr. lavere end sidste års budget. Målet er 5000 kr. i dagsomsætning. Haft stor succes 

med halv pris en hel uge og søndagsåbninger. 

Landskontoret her udsendt landsstatistik. 16 sammenlignelige forretninger ligger vi på 2. 

plads i omsætning. 

 

b. Tøjbutikken: Grethe Koch 

Meget fin omsætning. Forretningen ligger som sædvanlig som nr. 2 på landsplan. I 

øjeblikket 23 aktive frivillige – 11 er stadig hjemme ramt af Covid 19. Leder med lys og 

lygte. Modtager praktikanter fra bl.a. Vordingborgskolen og Kriminalforsorgen. 

 

c. Familienetværk: Rikke havde meddelt afbud til mødet 

Henrik meddelte, at bestyrelsen havde besluttet at der skal findes en ny aktivitetsleder af 

familienetværket 

Solveig og Maibritt vil forsøge at styre netværket indtil der findes permanente 

aktivitetsledere 

 

d. Røde Kors Huset: Poul Erik havde meddelt afbud 

Reka meddelte, at der er ved at komme i gang med udlejningerne. 

Bygningen trænger til udvendig maling. Poul Erik bedes kontakte udlejer igen. 

 

e. Caféen: Karin Laursen 

Varieret omsætning og lidt besværlig genstart. Har assisteret med en bisættelse i Røde 

Kors Huset. 

Skifter kaffeleverandør. Samme service som ved nuværende leverandør.  

 

f. Ferielejre: Len Brøndsted 

Lene har koordineret for Møn og Vordingborg. 22 børn sendt afsted på 3 forskellige lejre i 

hhv. Sverige, Nyk. Sj. Og Stevns.  

 

g. Landsindsamling:  

Årets tema er ”Ingen skal stå alene” – hotspots 

Krigsramte børn fra Syrien og Yemen 

Udsatte børnefamilier i Danmark, 

Syge hjemløse i Danmark 

Arne meddelte, at materialer er bestilt. Landskontoret er begyndt at ringe ud til gamle 

indsamlere. Der blev afholdt mødestedsledermøde den 11. august.  

Vi mangler mødested i Ørslev og måske også en mødestedsleder i Møbelbutikken. 

Der god kontakt til Iselingeskolen og der er kontakt til Stensved Skole. I år udnævnt 

ambassadør på gymnasiet. 

   

h. Integrationsnetværk: Kirsten Rasmussen 

”Jeg er her endnu”- ønsker sig meget gerne afløst.  

Der er en stor gruppe som føler sig ”truet” og står til udvisning. 3 syriske familier er 

udvist. Vi har støttet familierne i processen.  

Udfordringer med familier som ønsker skilsmisse, som ikke er alm. i visse kulturer 

Mangler ”voksenvenner” til en gruppe unge, som er lidt i uføre eller på vej herudi. 

Der er givet støtte til 75 unge til sportsaktiviteter/fritidsinteresser.  

10 fra netværket været med på sommerens ferielejre. 

Tilgang af 2 nye frivillige. 
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Kvindenetværket skranter – aktiviteten er ikke genopstartet 

Modtaget 3 nye flygtninge – var varslet yderligere 13 – men de blev placeret i Næstved 

Ingen udflugter afholdt i året, men håber på at afholde julefest, hvor der plejer at komme 

ca. 400 deltagere. 

Der kommunikeres med flygtningene meget via særlig Facebookgruppe  

 

i. Nørklegruppe Vordingborg:  

Sonja fraværende. 

 

Nørklegruppe Ørslev: Gudrun Kæmpe 

8 nørklere – Man mødes på skift i hjemmene.  

 

 

Kursusvirksomhed: 

Arne meddelte, at Vordingborg afdeling er én af nogle få som har overtaget landskontorets 

kursussalg til virksomheder. Der er ingen andre afdelinger fra Næstved og sydpå. 

Forventer en merindtægt fra virksomheder eller organisationer, som køber kurserne. 

Der er planlagt kursus for Kulturarkaden med 32 deltagere. 2 instruktører møder op. 

Desuden virksomhedskursus på Ørnehøj. 

Vi har endnu ikke udbudt offentlige kurser – ej heller som konsekvens af en vis 

fodboldlegendes hjertestop under EM. 

 

Foredragsvirksomhed: 

Arne har afholdt foredrag om Malawi i Nykøbing F. Afdeling mandag 16. aug. v. 

generalforsamlingen 

Der er i efteråret planlagt yderligere 2 foredrag hos hhv. Soroptimisterne i Viemose og 

Vordingborg kommunes seniorklub. 

 

j. Webmaster: 

Ingen meddelelser 

 

 

5. Mødekalender 

Fremtidige møder er fastlagt til  

15. september kl. 19 Cafeen: Bestyrelsen alene 

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

17. november kl. 19 Cafeen: Bestyrelsen Alene 

8. december kl. 18 + aktivitetsleder kl. 19 – med Juleafslutning 
 

6. Evaluering af sommerudflugt 

Iben har kun modtaget positive tilbagemeldinger om turen og forløbet. Tak til Røde Kors for 

tilskuddet. Aktiviteten søges genoptaget til næste år for at styrke sammenholdet i afdelingen. 

 

7. Eventuelt 

Formanden nævnte, at der er tanker fra Landsforeningen om evt. tilskud til at gøre 

generalforsamlingerne lidt mere spændende eks. til at hyre en foredragsholder eller lign.   

 

Grethe efterspurgte årsnåle. Iben nævnte at tænkes afholdt nytårskur i januar i Møbelbutikken, 

hvor årsnålene uddeles. 

Forslag om fælles julefrokost for alle aktiviteter. 

 

Arne Holdensen, sekretær 


