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Til Røde Kors bestyrelse  

29. marts 2022 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  

4. april 2022 kl. 19 i Røde Kors Huset 
 

Mødt var: Henrik Guhle, Lene Brøndsted, Iben Højlund, Kirsten Fabricius, Karin Laursen, 

Maibritt Rømer Elisasen, Reka Munksgaard, og Arne Holdensen, ref.  

Afbud fra Solveig Olsen  
 

 

Dagsorden 
  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. D: Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Orienterede om mødet med frivillige den 29. marts om den aktuelle 

flygtningesituation. Ca. 15 frivillige mødte op. Der var aktuelt ikke 

Aktiviteter i Vordingborg kommune. 

Derimod afholder Vo. Kommune fælles informationsmøde i DGI Huset 

torsdag den 21. april kl. 19-21. Organisationer og foreninger er inviteret til at 

stille op med egen informationsstand om egne aktiviteter. Det er tanken at 

fremmødte kan melde sig på stedet. - Henrik, Reka og Kirsten møder for 

Røde Kors.  

Der ankommer i øjeblikket ml. 110-120 ukrainere dagligt til Sandholm. De 

fordeles efter registrering til gamle som nyoprettede centre. 

Nyt realistisk skøn er, at der vil komme ca. 40.000 i alt. 

 

Flygtninge - tøj/møbler: Der indføres i løbet af denne uge en 

”gavekortsordning” på max 200 kr. pr. person til nyankomne flygtninge til 

indløsning i butikkerne. Beløbet refunderes gennem Landskontoret. 

Ordningen vil blive obligatorisk for alle afdelinger med butikker. 

Dette medfører at der kan forventes en ny stor ekstraordinær tøjindsamling 

under hensyn til Ukarine-situationen. 

 

Røde Kors Huset: Henrik roste Poul for det allerede udførte arbejde med 

istandsættelse af lokalet. 

 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ingen meddelelser 

 

3. B: Sidste forberedelser til generalforsamlingen 

 

• Kontrol af fremmødte og medlemskab 

Reka har udfærdiget lister. Iben og Lene kontrollerer ved indgang.  

42 er tilmeldt spisning. Måske kommer enkelte yderligere til foredraget. 

• Dirigent: Preben Petersen foreslås 

• Beretning: Henrik har udsendt sammenskrevet beretning.  

Mangler fra Nørklere og Ferielejre. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen i 

øvrigt. 
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• Valg: tidligere nævnt ref. Bestyrelsesmøde 8. dec., hvem der er på valg: 

På valg er i 2022: Iben Højlund, Kirsten Fabricius, Arne Holdensen, valgt for 

et år i 2021 

Suppleanter: Karin Laursen 

 

• Praktiske gøremål: 

Reka og Henrik møder kl. 17.30 resten af bestyrelsen er velkommen samtidig 

Program/rækkefølge 

18.00: spisning – smørrebrød 

19.00: Generalforsamling 

20.00: Foredrag v. Per Rasmussen 

Dirigentklokke: Karin tager klokke med 

Stemmesedler: Reka har indkøbt blokke og kuglepenne 

Foredragsholder: Arne køber vingave 250-300 kr. 

Projektor: Der projektor i lokalet. 

 

4. Eventuelt 

Iben efterlyser visioner for fremtidens arbejde – Enighed om at afholde et længere 

møde i ny bestyrelse om Ukraine, medlemshvervning, aktivitetsledere. En heldag i 

en weekend. 

 

Arne Holdensen, sekretær 


