
 
 

 
 

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  

13. oktober 2021 

 

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  

13. oktober 2021 kl. 18 i Røde Kors Cafeen 

 

Dagsorden 

 

formand Henrik Guhle, assisterende formand Solveig Olsen, Lene Brøndsted, kasserer Reka 

Munksgaard, Maibritt Rømer Eliasen, Kirsten Fabricius, Karin Laursen, Iben Højlund og Arne 

Holdensen (ref.) 

 

  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Holdt godt frivilligmøde i Møbelbutikken i går. Annoncen i avisen har givet 

respons fra et par emner. Fmd. indkalder relevante bestyrelsesmedlemmer til 

et møde om udvælgelse af kandidater og til en forhåbentlig 

ansættelsessamtale. Møbelbutikken er ikke repræsenteret til det årlige 

aktivitetsledermøde 7. november. 

 

b. Kasserer 

Ingen meddelelser. Ingen store udsving i økonomien. Helle kommer af den 

grund ikke til aktivitetsledermødet.  

 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Arne har tilmeldt sig Formandskonferencen d. 6. nov. i Nyborg 

Har indkøbt for ca. 10.000 kr. undervisningsmaterialer. Beholdningen var 

helt i bund 

En instruktør har fået afregnet 3 kurser – gammel gæld. 

 

Iben roste Møbelbutikkens omsætning på ½ prisugen 

 

Iben oplyste, at Lene Brøndsted nu er tilknyttet Julehjælpen i stedet for 

Ebbe. Hun deltager i fællesmøde med Præstø og Møn afdeling. 

Ansøgningsskemaer er tilgængelige i butikkerne og i Cafeen. 

 

3. Status vedr. Familienetværket 

Britt og Annmaria er kommet godt i gang med aktiviteten. En familie er flyttet. 

 

4. Forretningsorden 

Udkast er udsendt. Behandles på næste lange bestyrelsesmøde. 

 

5. Økonomi 

Budgetterne fra aktiviteterne indkaldes på aktivitetsledermødet til 7. 

november. 

Det blev nævnt nogle forbedringsønsker vedr. Huset. 

Reka oplyste, at opvaskemaskinen i Cafeen trænger til udskiftning. 

Bestyrelsen godkendte indkøb. 
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Snak om at afsætte midler til ”frivillig-aktivitet”. Formand og kasserer 

fremsætter budgetforslag på næste møde. 

6. Julefrokoster 

Aktiviteterne afholder julefrokoster efter egen tilrettelæggelse og ud fra budget. 

 

7. Evt. 

Snak om gaver til frivilliges runde fødselsdage. Der gives efter gammel tradition 

gaver til alle frivillige til 50, 60 og 70 år, herefter for hver 5. år. 

 
 

Arne Holdensen, sekretær 


