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Referat af  Afdelingsbestyrelsesmøde  

Onsdag 4. maj 2022 kl. 18 i Røde Kors Cafeen 
 
 
 

 
 
 

Mødt var: Henrik Guhle, Solveig Olsen, Karin Laursen, Reka Munksgaard 

Afbud fra Maibritt Rømer Elisasen, Lene Brøndsted, og Kirsten Fabricius, og Arne Holdensen 

 
 

Dagsorden  

 
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt, men i betragtning af det lille fremmøde blev 

enkelte ting udskudt. 

2. Evt. opfølgninger fra tidligere 
 

3. Siden sidst, kort nyt: 

 

a.  Henrik orienterede kort at Iben havde meddelt at hun udtrådte af 

bestyrelsen. Karin var derfor indtrådt i bestyrelsen. Vi skal overveje at finde 

emner som kan vælges (som vedtægterne giver mulighed for) som 

suppleanter til bestyrelsen 

 

b. Henrik fortalt om borgermødet i Vandhuset om Ukraine, hvor vi var repræsenteret 

med 5 personer – Der havde været afholdt møde dagen før om mulige emner til 

integrationsleder. Kirsten vil referere på mødet for A-lederne efterfølgende 

 
 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
4. Endelig konstituering –  

Arne er villig til at påtage sig sekretærposten igen (det er vi glade for) 

a. Fordelingen af bestyrelsens kontaktfunktioner. Vi fortsætter med de nuværende 

kontaktpersoner, hvis de ikke selv melder fra.  Reka tager midlertidig kontakten til 

nørklegruppen i Vordingborg. 

b. Forretningsordenen for bestyrelsen blev ikke behandlet på grund af tiden, som så 

fortsætter til næste møde. 

 

 

5. Økonomi – Der forelå en ansøgning fra Værestedet Åndehullet.  

Bestyrelsen bevilgede 5000 kr. Besluttede også at sende 30.000 til Broen og 50.000 til 

sundhedsklinikken i København, som det var vedtaget i budget.  
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6. Fastsætte en dato for et strategimøde, aften eller eftermiddag, hvor vi taler om hvad vi vil her 

i 2022 -2023 nye ting / udvikling. 

Punktet blev ikke behandlet på grund af tiden. Henrik udsender forslag til datoer og beder 

bestyrelsen melde tilbage så vi kan finde en tid som passer de fleste 

  

7. Sommerudflugt for frivillige.  

Arne havde foreslået en udflugt til film/musik-museet på Møn hos frivillig Kenneth i 

Møbelbutikken. Bestyrelsen var enige i forslaget og forelagde det for a-lederne. Bliver nok 

i slutningen august (Henrik undersøger dato mulighed og aftaler med busselskab) 
 

8. Status vedr. Facebook 

 

9. Eventuelt 

Henrik forslog at vi igen indrykker annonce efter leder til Møbelbutik. Sender udkast 

til annoncen til Reka 

 

 

  

 

Referat: Henrik Guhle 


