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05.maj 2022 

 
Referat af   

aktivitetsledermøde  
onsdag 4. maj 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 

 
Dagsorden 

 

Mødt var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Kirsten Rasmussen, Gudrun Kæmpe, Solvig Olsen, 

Annamarie Munksgaard, Lillian Poulsen, Grethe Koch, Lene Brøndsted, Reka Munksgaard og 

Lotte Jensen Øernes Revision  

Afbud fra: Kirsten Fabricius, Maibritt Eliasen, Poul Erik Rasmussen og Arne Holdensen, 

 

  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden  

Refererede kort fra mødet som kommunen havde indkaldt til vedrørende 

Ukrainske flygtninge. 

b. Kassereren / regnskabsfører 

Lotte Fra Øernes revision gennemgik status på årets første 3. måneder. 

generelt følger vi budget. 

c. Øvrige bestyrelse 

 

3. Orientering om afdelingsbestyrelsens konstituering og arbejdsopgaver – herunder 

kontaktpersoner til aktiviteterne 

Bestyrelsen havde indstillet at fortsætte med de samme kontaktpersoner, hvor der ikke 

havde været ønske om at skifte. Reka overtager kontakten til Nørklegruppe Vordingborg, 

efter vi mistede lederen Sonja, som sov stille ind i påsken. 

 

4. Sommerudflugt for frivillige. (Vi kan få et tilskud fra landskontoret på 5000 kr.) 

a. Bestyrelsen foreslår en udflugt til film/musik museet på Møn ( som drives af frivillig i 

Møbelbutikken Kenneth) , kombineret med Liselund slot. Bestyrelsen finder mulig 

dato i august. Tilbydes til alle frivillige 

 

5. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken v. Lillian Poulsen 

Lillian fortalte at man efter 4 måneder havde rundet en omsætning på 

500.000. Mangler frivillige og efterlyser stadig en leder af butikken 

 

b. Tøjbutikken v. Grethe Koch 

Grethe fortalte at man fulgte budget. Nødvendig reparation af elevator og 

refererede om problemer med gavekort til flygtningene. Der kommer 

voldsomt meget tøj ind. 

 

c. Familienetværk v. Annmaria Munksgaard 

Går fint. 1 ny familie tilknyttet. Har været på tur til Lalandia. Skal også på tur 

til Bon- Bon land 
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d. Røde Kors Huset v. Poul Erik Rasmussen 

Ikke til stede. Poul i gang med renovering af huset. Huset er bagud i forhold 

til budget. 

 

e. Caféen v. Karin Laursen  

Karin fortalte at man nu har hævet priserne på grund af generelle stigninger. 

Mangler personale, 2 har orlov. 

 

f. Ferielejre v. Lene Brøndsted 

Der sendes 16-17 unge på ferielejr. Der er mulighed for ekstra tilskud fra 

kommunen. Lidt færre afsted end tidligere. 

 

g. Landsindsamling v. Arne Holdensen 

Arne fraværende, men har meddelt, at der ikke er aktuelle aktiviteter i gang. 

 

h. Integrationsnetværk v. Kirsten Rasmussen 

Kirsten havde deltager i et regionalt møde i Sorø. Der er uddelt støtte til 

sport, fritid og børnefødselsdage. 2 frivillige holdt op, men 4 nye frivillige. 

Kirsten fortalte om mødet dagen før med potentielle frivillige /ledere til 

integration. Der deltog 8 nye sammen med konsulent og Kirsten. Flere gode 

emner som forsøges inddraget i arbejdet, men mulighed for at blive ledere. 

Integration har bestilt 250 billetter til tur til Bon-Bon land  26.juni (gratis for 

deltagerne) 
 

 

i. Nørklegruppe Vordingborg  

Reka har lavet en aftale med gruppen om økonomi og praktiske med 

forsendelse af nørkletøj. Bestyrelsen undersøger muligheden for at finde en 

ny leder af gruppen efter Sonja. 

 

j. Nørklegruppe Ørslev v. Gudrun Kæmpe 

Gudrun fortalte at det gik fint – 8 aktive nørklere som sidste år kunne sende 

756 stk. tøj afsted til centeret 

 

k. Kursusvirksomhed v. Arne Holdensen – fraværende med har meddelt, at 

Instruktør Bo Holm Petersen har valgt at stoppe pr. 1. april – nu igen nede 

på 6 instruktører 

Planlagte kurser:  

Vordingborg Ro- og Kajakklub 8 tim 

Kontakt til institution på Møn om kursus for personale. Ældre sagen i Præstø 

om 1½ times ”foredrag” i efteråret. Præstø Sejlklub 

Pæn tilslutning til kursus lørdag 30. april vedr. færdselsrelateret FH. 

 

l. Foredragsvirksomhed v. Arne Holdensen 

Arne fraværende, men har meddelt, at der ikke er aktuelle aktiviteter i gang. 

 

m. Webmaster v. Solveig Olsen  Intet nyt  

 

 

6. Eventuelt 

 

Referat: Henrik Guhle 


