
 
 
 
 

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  

18. november 2021 

 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde  

18. november 2021 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 
 

Dagsorden 
 

Til stede var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Lene Brøndsted, Reka Munksgaard, Maibritt Rømer 

Elisasen, Kirsten Fabricius og Arne Holdensen, ref. 

Afbud fra Iben Højlund og Solveig Olsen 

 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Deltog som konsulent ved formandskonferencen 6. november 2021 

Der er endnu ikke fremkommet corona-restriktioner, som har direkte indflydelse på 

afdelingens aktiviteter. 

Stadig ingen reaktioner på annoncer i aviser og Facebook vedr. butiksleder i 

Møbelbutikken. Der mangler også chauffører. Henrik følger tæt. 

 

b. Kasserer 

Resultatopgørelsen for oktober er udsendt til bestyrelsen. Ingen grund til bekymringer 

– selv om nedgang i indtægter. 

Der er bestilt opvaskemaskine til Cafeen – leveres om ca. 14 dage. 

 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Arne deltog i formandskonferencen som havde karakter af ”folkemøde”. Startede ved 

præsident Sven Bak og et timelangt spændende indlæg af journalist Simi Jan fra 

hendes ophold de sidste dage omkr. tilbagetrækningen fra Afghanistan. 

Der var herefter i alt 15 indlæg på 5 ”scener” at deltage med emnerne ”Altid til stede”, 

Rekruttering, Ledelse, Beredskab og Førstehjælp; Behov. 

Dagen sluttede med indlæg af generalsekretær Ander Ladekarl 

  

Kursusvirksomheden indgår samarbejdsaftale med Gudborgsund og Lolland 

kommunekreds om salg af førstehjælpskurser til virksomheder og assisterer i et vist 

omfang også med afvikling af folkeoplysende førstehjælpskurser. 

 

Arne deltager i Årsmøde lørdag 20 november 2021 vedr. Kursusvirksomheden 

 

Reka deltager i Årsmøde lørdag vedr. Indsamling 

 

Reka: Julehjælpsaktiviteten er allerede i ”fuld gang” i samarbejde med Præstø og Møn 

afdelinger. Ansøgningsskemaer er ved at blive uddelt. Der bliver uddelt gavekort og 

ikke naturalier. Juletræer hentes af Møbelbutikkens chauffører. Uddeling mandag 20. 

dec. kl. 16 -19 fra Røde Kors Huset.    

 

Lene har deltaget i Middelfart på kursus vedr. regler for integrationsarbejdet bl.a. 

bisidderjobbet 
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18. november 2021 / Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. RødeKors.dk 2 
 

 

3. Budgetter for aktiviteter og afdelingen 

Kursusvirksomheden Indtægter 63.500kr. Udgifter 43.800kr. Overskud 19.700kr. 

Godkendt 

 

Røde Kors Huset 

Lejeindtægter 50.000. Udgifter 176.500 kr. medbudgetteret underskud på 126.500 

kr. Godkendt. 

 

Integration:  

Budgetterede udgifter 80.000 godkendt – forventes tillige indtægter på ca. 

70.000med et resultat på ca. -10.000 kr. 

 

Familienetværk:  

Budgetteret udgifter 74.600 kr. Der forventes indtægter på ca. 50.000 kr. 

§18midler og tilskud fra Landskontoret. Resultat -24.600Kr. 

 

Tøjbutikken: omsætning på 1,1 mill. Forventede udgifter på el og varme 70.000 kr. 

forventes at holde. Samlede udgifter på 648.800kr. med et resultat på 

451.200kr. 

 

Cafeen: Budgetteret omsætning 220.000 kr. Der ønskes malet træværk – 

forventes ved frivillig arbejdskraft. Vedligeholdelseskontoen hæves til 10.000 

kr. Samlede udgifter 220.000 kr.  Budgettet balancerer i 0 (nul). 

 

Møbelbutikken: omsætning på 1.650.000 kr. Samlede udgifter 834.000 – bilerne 

hører under fællesudgifter. Budgettet godkendt. 

 

Nørklerne: Samlede udgifter 18.000kr. godkendt 

 

Ferielejre: Samlede udgifter 65.000kr. forventet tilskud fra kommunen 37.000. 

Budgettet godkendt. Henrik og Lene undersøger kommunale tilskud. 

 

Afdelingens budget: 

Administrationsomkostninger: 260.000 kr. heri: Personaleudgifter. Der afsættes 

25.000 kr. til fællesudflugt for de frivillige i sommeren 2022. 

 

4. Forretningsorden 

Forretningsordenen gennemgået. Arne renskriver og udsender. Endelig godkendelse på 

næste møde. 

 

5. Mødedatoer i foråret 2022 

Snak om rullende eller faste mødedage. 

Flere har andre faste mødedage i andreaktiviteter. 

Enighed om at tilstræbe mandag eller onsdage. 

 

Mandag 17. januar kl. 19 i Cafeen – regnskabsmøde. 

Onsdag 2. marts Bestyrelsesmøde kl. 18 og Aktivitetsledermøde kl. 19 

Mandag 4. april kl. 19 Bestyrelsesmøde alene 

Onsdag 4. maj: Bestyrelsesmøde kl. 18 og Aktivitetsledermøde kl. 19 

Mandag 13. juni kl. 19 Bestyrelsesmøde alene 

Onsdag 17. august Bestyrelsesmøde kl. 18 og Aktivitetsledermøde kl. 19 

 

 

6. Udlån af Røde Kors Huset juleaften. 
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Maibritt havde modtaget ansøgning fra brugere af Ritas Corner om gratis lån af Røde Kors 

Huset juleaften til juleløse eller hjemløse. Det er ikke muligt at bruge Ritas Corner. 

Bestyrelsen godkendte lånet, dersom lokalet er ledigt. Reka meddeler Poul Rasmussen. 

 

7. Fastsættelse af generalforsamling 2022 

a. Dato onsdag 26. januar 2022. Reka og Henrik undersøger Hollænderhaven med pris for 

let spisning. Der ydes 12.000 kr. fra landsforeningen til at gøre generalforsamlingerne 

lidt mere spændende. 

 

b. Valg 

Hele bestyrelsen blev valgt generalforsamlingen den 2. juni 2021. Der skal trækkes lod 

om, hvem som afgår til generalforsamlingen 2022 bortset fra Karin Laursen blev valgt 

som suppleant – se nedenfor 

 

c. Program i øvrigt 

Henrik undersøger hjemmeværende delegat. Bestyrelsen overvejer andre emner til 

foredrag/underholdning. 

 

8. Næste møde 

Onsdag 8. december kl. 17 i Cafeen tilmelding til Reka til ”julefrokost” 

Aktivitetsledermøde kl. 18 – med efterfølgende ”julefrokost”. 

 

9. Evt. 

 

Arne Holdensen, sekretær 

 

Note vedr. valg: 

Der blev ikke afholdt ordinær generalforsamling i 2020 grundet Covid19 pandemien. 

Af referat fra generalforsamlingen 2. februar 2019 frem går det, at siddende 

bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 

”Iben Højlund 31 

Solveig Olsen valgt til suppleant  

Lene Brøndsted valgt til suppleant” 

 

Arne Holdensen, sek. 


