
 
 
 
 

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 2. marts 2022 

 

Referat fra aktivitetsledermøde  

onsdag 2. marts 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 
 
Mødt var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Kirsten Rasmussen, Gurli Kæmpe, Solvig Olsen, Britt 

Munksgaard, Preben Petersen, Sonja Albrechtsen, Maibritt Rømer Eliassen, Poul Erik Rasmussen, 

Reka Munksgaard, Lotte Jensen Øernes Revision og Arne Holdensen, ref. 

Afbud fra Grethe Koch, Lene Brøndsted, Kirsten Fabricius 

 

 
Dagsorden 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden – herunder situationen i Ukraine og evt. afledte handlinger / 

begivenheder i lokalafdelingen 

 

Landsforeningen ”ligger vandret” i forhold til Ukraine situationen. Mange vil hente 

flygtninge direkte. Røde Kors er meget afholdende i sådanne arrangementer 

Der er ved at blive oprettet modtagecenter i Rødby Havn. Det er muligt at blive 

registreret som asylansøger, men bo privat hos evt. familie mv. 

 

Tøj der indleveres til butikker indgår i den normale tøjomsætning og ikke 

øremærket til Ukraine. 

Nye frivillige anbefales at melde sig til ”Parat netværket” og i øvrigt at donere 

penge 

 

Der er endnu ikke modtaget henvendelse fra Vordingborg kommune om aktuelle 

opgaver. 

Der er stor flygtningestrøm i øjeblikket 500.000 i nærområderne. 

I Danmark ca. 14 – 15000 ukrainere, som forventes at kunne modtage familier 

mv. 

 

 

Landskontoret har udsendt mail til bestyrelsen om den aktuelle situation og 

anbefalinger af initiativer lokalt 

På kort sigt at gøre os selv parate til indsats: 

• Kontakte relevante myndigheder og samarbejdspartnere 

• Håndtering af donationer 

• Evt. gavekort til tilkomne Ukrainere 

• Henvise borgere til ”Parat-netværket” 

• Tilbyde at koordinere indsatsen lokalt 

På lang sigt efter behov: 

• Skabe kontakt til og mellem Ukrainere i kommunen 

• Fællesspisninger 

• Guidede ture rundt i deres nye midlertidige hjemby 
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• Sociale cafétilbud 

• Aktiviteter for børnene 

• Udflugter  

 

Kirsten Rasmussen er bekymret over den diskrimination, der udspilles til fordel for 

ukrainere i forhold til de øvrige flygtninge vi har i forvejen. 

Hun kunne ikke påtage sig yderligere opgaver med hensyn til koordinering af 

husning af ukrainere. Derimod har hun kontakt til en kvinde med ukrainsk 

oprindelse, som har tilbudt sig. 

 

Henrik orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at ukrainske flygtninge kan 

modtage  

 

b. Kassereren / regnskabsfører 

Lotte Jensen, Øernes Revision, gennemgik gik årsregnskabet/sammenskrevet 

balance for 2021, som udviste et bruttooverskud på 580.242 kr. mod 423.883 

sidste år. Et godt resultat henset til at butikkerne har været lukket ned i perioder. 

Bestyrelse og aktivitetsledere ”godkendte” regnskabet. Skal indsendes til 

Landskontoret pr. 8. marts med henvisning til, at der er planlagt generalforsamling 

5. april. 

 

Ballance for januar gennemgået 

§18 tilskud er tilgået for hele året, hvorfor status er mere positiv end endelige 

regnskab. 

 

c. Øvrige bestyrelse 

 

3. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken v. Preben Petersen 

Omsat 254.700 i 2 første måneder i år og svarer til budgettet. 

57 frivillige men der mangler chauffører. 

De 4 containere på genbrugspladsen Aplus Ørslev tømmes nu af Køge. Der generes 

desværre meget affald. 

Der mangler stadig leder og der trækkes meget på aktivitetsudvalget. 

Stormen Nora blæste bølgepladetaget væk mellem 2 containere.  

 

Henrik supplerede med at en enkelt kandidat havde trukket sig efter 

betænkningstid. 

 

Ledere i aktiviteter 

Debat om bestyrelsens manglende reelle indsats for at skaffe aktivitetsledere både 

butik og integration. 

Der har været annonceret for begge ledere, men uden resultat. 

 

Britt nævnte at annoncering på Facebook har givet henvendelse vedr. 

Familienetværk 

Snak om vores ikke virksomme Facebook side.  

Maibritt og Britt forsøger at oprette ny Facebook side som samler hele afdelingens 

aktiviteter. Aktivteter, som ikke selv har Facebook side 

 

Henrik anbefalede, at der afholdes et temamøde med rekruttering af ledere og 

frivillige generelt. Mødet afholdes snarest. 

Der skal findes Facebook ansvarlig. 

Ideer om deltagelse på Folkemøde Møn og erhvervsmessen.  
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b. Tøjbutikken v. Grethe Koch 

Fraværende – ingen meddelelser 

 

c. Familienetværk v. Britt Munksgaard 

Annmaria fraværende i dag grundet Corona. 

Der er måske ny frivillig på vej 

6 familier tilknyttet aktiviteten 

Tur til Lalandia i april med familienetværket 3 familier har meldt sig. 

Den lange sommerferietur er valgt fra. 

 

d. Røde Kors Huset v. Poul Erik Rasmussen 

Er vendt tilbage efter længere sygdomsperiode. 

Sidste år 35 bookninger blev aflyst, men bookninger er på vej tilbage. 

Udskifter service, da meget er ”forældet”. 

Nødvendige reparationer er i gang. 

 

e. Caféen v. Karin Laursen 

Desværre mange syge og der mangler frivillige, der slides på de frivillige.  

Konsekvensen må blive en lukkedag.  

Cafeen modtager personer i jobtræning, men ikke den helt store hjælp. 

Omsætningen er heldigvis stigende. 

 

f. Ferielejre v. Lene Brøndsted 

Ikke til stede – ingen meddelelser. 

 

g. Landsindsamling v. Arne Holdensen 

Årets indsamlingsdag bliver søndag 2. oktober – Huset bedes reserveret også 

lørdag 1. oktober. 

Ligger lidt i dvale lokalt. Landskontoret er i færd med at opdatere kort og 

gymnasieindsamlingen 

 

h. Integrationsnetværk v. Kirsten Rasmussen 

Der ankommer 1 afghansk familie omkr. 1 april. Familierne får automatisk 

opholdstilladelse. Der er allerede en kontaktperson til familien 

80 børn får støtte til sport – støttet af Egmont-fonden. 

Kommunen har indgået samarbejde med DGI om støtte til udsatte børn – bl.a. til 

børn, som ”Vi ikke ser”.  

Der er pænt besøg til torsdagscafeerne med efterfølgende mange opgaver for 

aktivitetslederen  

Kvindenetværk onsdage er også velbesøgt 

49 kontaktpersoner og 400 personer inkl. børn i hele flygtningenetværket.  

 

i. Nørklegruppe Vordingborg v. Sonja Albrechtsen 

Gruppen i gang igen med møderne i alt samlet 19 frivillige + 5 som sidder hjemme 

Gruppen har strikket huer til for tidligt fødte børn til Herlev sygehuse 

Der fremstillet ca. 300 bæreposer / muleposer. Mærkes med ”Røde Kors”-mærke 

med fremstillet af genbrugsmaterialer. Afleveres til Køge til viderefordeling i 

”Københavns området”.  

 

j. Nørklegruppe Ørslev v. Gudrun Kæmpe 

8 nørklere. 6 mødes fast hver 14. dag privat. Gudrun har strikket 600 par sokker.  

 

k. Kursusvirksomhed v. Arne Holdensen 

Afholdt 2 kørekortkurser for Flextrafik og nyerhververe 

Afholdt 2 kurser på opholdssted i Rønnede 
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Dansk Vandrelaug har udskudt 2 planlagte kurser til efteråret – de har betalt 

kursusgebyr 

Planlagt nyt kørekortkursus for Flextrafik og buschauffører 

Planlagt kursus for Stege løbeklub og frivillige i Stege Bio 

Forhandlinger i gang med Præstø Roklub 

 

Bestilt 4 nye hjertestartertrænere til 14.000 kr. 

 

l. Foredragsvirksomhed v. Arne Holdensen 

4. feb. besøgt konfirmandholdet fra Nyråd – potentielle landindsamlere?? 

24. feb. besøgt Røde Kors Slagelse – Generalforsamlingen. 

 

m. Webmaster v. Solveig Olsen 

Mangler indslag til hjemmesiden – ellers intet. 

 

4. ”Nytårskur/Nåleuddeling” fredag den 4. marts kl. 18 i Cafeen 

Nåle er pakket og uddelt til aktivitetslederne. 

Kirsten manglede en ”ordentlig” invitation – hun har ikke modtaget noget herom. 

Integrationsgruppen bliver ikke repræsenteret – men afholder sit eget arrangement. 

Antal fremmødte ikke muligt at opgøre. 

 

5. Generalforsamlingen 5. april 2022 kl. 18 i Hollænderhaven 

Henrik oplyste, at det ikke længere er krav om annoncering i dagspressen. Dog enighed 

om der indrykkes i Sydsj.tidende. 

Reka indrykker. 

Opslag til butikkerne og til aktiviteterne. Henrik laver lister til tilmelding. 

Der skal ske tilmelding til spisning til Reka  

Program: 

Spisning 

Generalforsamling 

Foredrag v. fotograf Per Rasmussen. 

 

6. Eventuelt 

Intet meddelt… 

 

Bestyrelsen afholder et kort bestyrelsesmøde kl. 18 – 19. 

 

Arne Holdensen, sekretær 


