
 
 

 
 

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  

13. oktober 2021 

 

Referat aktivitetsledermøde  

onsdag 13. oktober kl. 19 i Røde Kors Cafeen 

 

Dagsorden 

 

Mødt var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Iben Højlund, Kirsten Rasmussen, Gurli Kæmpe, 

Solvig Olsen, Preben Petersen, Sonja Albrechtsen, Maibritt Rømer Eliassen, Grethe Koch, 

Lene Brøndsted Rømer, Kirsten Fabricius, Karin Lausen, Poul Erik Rasmussen, Reka 

Munksgaard og Arne Holdensen, ref. 

 

 

  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Gudrun manglede såvel indkaldelse og referater. Arne undersøger om hun er på 

mailliste!!! 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden 

Henrik orienterede, at der er indkommet 2 ansøgere til leder af 

Møbelbutikken. 

 

b. Kassereren / regnskabsfører 

Fmd. orienterede om den fremsendte månedsopgørelse.  

Både Tøj og Møbelbutikkerne og Cafeen er kommet godt i gang efter 

nedlukningen.  

Regnskabet ser fornuftigt ud 

 

c. Øvrige bestyrelse 

Ingen meddelelser 

 

3. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken v. Preben Petersen, 

Aktivitetsudvalget og nogle få frivillige har overtaget ledelsen samlet. 

Afventer stadig en egentlig leder. 

I disse dage rundes 1. mill. i omsætning og når formentlig 1,4 mill. I år 

50 frivillige. 28 mødte til møde i går. Bodil Hagensen indvalgt i 

aktivitetsudvalget i stedet for Carsten Rasmussen. 

”Julesalget” er startet med stor succes. 

Halv pris i uge 27: 37.000 uge 39: 35.000 kr. 

 

b. Tøjbutikken v. Grethe Koch 

Det går også ”fornuftigt”. Der mangler stadig frivillige. En i samfundstjeneste 

80 timer – kommer hver anden uge. 

Ønsker nyt flag til butikken. Bevilliget 

2 skilte ødelagt/bøjede. Poul Erik hjælper. 

Plakater på tøjcontainere er lasede –  

Møbelbutikken vil undersøge de containere som vi selv tømmer og laver en 

oversigt. 
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c. Familienetværk v. Annmaria Munksgaard 

Solveig bød særligt velkommen og overrakte en gave i anledning af hendes 

50 års fødselsdag. 

Annmaria berettede om at de nye aktivitetsledere er blevet taget godt imod 

og gruppen er kommet godt i gang. Lægges op til fællesskab i aktiviteterne. 

 

d. Røde Kors Huset v. Poul Erik Rasmussen 

Poul oplyste, at der er stort hul i budgettet, men udlejningen er i fuld gang. 

Én weekend er der stor søgning på. 

Der bør renoveres en del. 

Handicaptoilet med toilet og vask + skab 

Nymaling af vægge i lokalet. 

Akustik plader i loft. 

Baglokalerne skal ordnes. Der er mug og skimmel. 

Al service er outdatet og bør skiftes. 

Lærred bør flyttes til bagvæggen. 

Et groft overslag på ca. 12.000 v. frivilligt arbejde 

Det blev godkendt at Poul Erik udarbejder en plan for indvendig renovering 

ud fra det skitsererede.  

 

e. Caféen v. Karin Laursen 

Lidt bøvl med afløbet. Holder øje, og underretter Poul, hvis det fortsætter 

Karin er stadig lidt (for meget) fraværende og omsætningen nu heldigvis 

stigende. 

Har skiftet kaffefirma – er fint tilfredse. 

 

f. Ferielejre v. Lene Brøndsted 

Ca. 22 børn i op til 13 års alderen i Nykøbing S og Faxe samt til Sverige. 

Alle har haft en super uge og lejrene var veldrevet af URK. 

 

g. Landsindsamling v. Arne Holdensen 

ruter indsamlere 

Mødested ruter  Beløb Gymnasie Over 18 u 18 
ikke 

mødt 
I alt 

Viemose 11 5360,75 0 12     12 

Stensved 4 2852,5   4     4 

Nyråd 15 11671,5 1 16 3   20 

Vordingborg by 36 kr. 22.351,75   20 96   116 

Kastrup 9 kr. 2.135,00   1 21   22 

Lundby 7 kr. 3.545,50   2 9   11 

  82 kr. 47.917,00 1 55 129 14 185 

uden for ruter   Kr. 2529,00 I opdateringen kunne ikke placeres på rute…. 

Indsamlingsbøtter   kr. 50.446,00  
    

       
    

Mobile Pay   kr. 22.421,10  
     

Totalt   kr. 72.867,10  
    

        

Gennemsnit rute   Kr. 615       

 

Stor tilslutning fra Iselingeskolens udskoling. Afholdt info for 120 elever  

10 elever fra Lundby Efterskole og kontaktlærer har meldt sig 

4 beboere fra Ørnehøj + pædagog. Man vil gerne gå igen til næste år 
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Afholder evalueringsmøde i Huset den. 3. nov. med mødestedslederne og 

kontaktlærere fra Iselingeskolen  

 

h. Integrationsnetværk v. Kirsten Rasmussen 

Nogle familier har flyttet kommune, men også flyttet til andre europæiske 

lande og modtaget asyl. 

En kurdisk familie har modtaget opholdstilladelse – har været eksponeret i  

pressen.  

Har deltaget i samarbejdsmøde med Præstø og Møn afd. 

Der tænkes afholdt juletræsfest nu i Vordingborg skolens nye sal. Skolens 

elever deltager aktivt. Nødt til at begrænse deltagerantallet til omkr. 300. 

Søger ”Lego-pakker” hos Landskontoret. 

Kvindenetværket genoptages i morgen efter Covid19. Mange har heldigvis 

fået arbejder, men genoptages for dem som ikke har den mulighed 

Torsdagscafeen kører fint, modtaget nye frivillige. Lektiehjælp og rådgivning 

har fint fremmøde. 

Store akustikproblemer, især når der er mange i lokalet….. 

Nye puljer til støtte for sportsaktiviteter. 

 

Ønsker fortsat en aflastning / afløsning. Hun opfordrede til at bestyrelsen 

lægger sig i selen for at få en ny aktivitetsleder. 

Er slået op på vores hjemmeside. 

 

i. Nørklegruppe Vordingborg v. Sonja Albrechtsen 

Gruppen har været ”slået lidt bagud” af flere årsager. Mistet et par nørklere 

både ved dødsfald og andre helbredsmæssige årsager. Tidligere 20 men ved 

sidste møde mødte kun 9. Næste møde er dog meldt 18 til. 

1444 stykker tøj er afhentet. 

17 nørklere og 5 hjemmenørklere 

Skal til nørklemøde i Roskilde i november. 

 

j. Nørklegruppe Ørslev v. Gudrun Kæmpe 

Stadig 7 nørklere. Mødes på skift hjemme  

3 kasser strikketøj sendt afsted. 

 

Ingen af grupperne fremstiller effekter til salg i vore butikker. 

 

k. Kursusvirksomhed v. Arne Holdensen 

Kommende kurser: Akkrediteringskursus for sundhedsfaglige – åbent kursus 

Virksomhedskursus i Nakskov  

Kursus for kajakroere (DGI) i Præstø 

Forhandlinger med Dansk Vandrelaug 2 lørdage i januar md. 

 

l. Foredragsvirksomhed v. Arne Holdensen 

Afholdt foredrag 12. okt. for 13 kvinder i Soroptimisterne i Vordingborg 

Mangler Vordingborg komm. Seniorklub og Kirkeligt Ungdomssamvirke 

(Spejderledere) 

 

m. Webmaster v. Solveig Olsen 

Efterlyste feedback og ikke mindst materialer til at lægge op på hjemmesiden 

– både tekst og billeder. 

Henrik oplyste, at der stadig søges en faglig medhjælper  

 

Solveig oplyste Landskontoret var i færd med at ændre mailsystem og 

adgange til mails. 

Henrik supplerede med at der er større ændringer 



 

13. oktober 2021 / Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. RødeKors.dk 4 
 

 

4. Aktivitetsledermøde i Horsens 20. nov. 2021 

Arne erindrede om mødet og opfordrede til at aktivitetslederne deltog. Arne kører 

derover til møde lørdag og deltager i Førstehjælp. Reka kan deltage fra Landsind-

samling.  

  

5. Budgetter 

Behandles på bestyrelsesmøde den 18. november, så budgetter fra aktiviteter skal 

indsendes kasserer Reka Munksgaard sendes 10. november 

 

6. Eventuelt 

Grethe Spurgte til blomster til ”langtids sygemeldt”. Enighed om at der kan gives en 

blomst ved sygdom mere end en måned. 

Grethe 

 

7. Næste møde 

Fælles møde med julefrokost den 8. december i Røde Kors Huset 

 

 

Arne Holdensen, sekretær 

 


