
 
 

 
 

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  

17. august 2022 

 
Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  

Onsdag 17. august 2022 kl. 18 i Røde Kors Cafeen 
 

Dagsorden 
 
Til stede var: Henrik Guhle, Solveig Olsen, Karin Laursen, Reka Munksgaard 
Kirsten Fabricius og Arne Holdensen (ref.) 

Afbud fra: Lene Brøndsted 
 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt 
 

2. Evt. opfølgninger fra tidligere – ingen opfølgninger 
 

3. D: Siden sidst, kort nyt  
a. Formanden har deltaget i 25 års jubilæum i RK-butik Møn 

b. Vores udflugt til Møn/ Liselund. Solvej medd. At der kun er tilmeldt 14 deltagere. 
Bussen er aflyst. 3 frivillige stiller bil til rådighed. Der ydes lille kilometertakst. 
Deltager i arrangement i Liselund park mod gebyr.  

c. Netværksmøde i RK Sydsjælland 8. september: Præstø, Næstved, Stevns, Stege. I 
Næstved. Henrik deltager men meget gerne en ekstra delager. 

d. Bestyrelsesseminar 27. august 2022- udskydes da frafald fra 2 best. Medlemmer. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Solvej meddelte, at begge biler i Møbelbutikken skal have skiftet trykslanger til hydraulik. 

Samlet pris ca. 24.000 kr. 
Enighed om at udgiften skal afholdes. Det bør dog undersøges om leasingselskabet skal 
betale for nye bil, som er leaset. Overlades til Preben Petersen. 

 

4. Aktivitetsleder for Nørklegruppe Vordingborg (formel godkendelse) 
Bestyrelsen godkender Susanne Overheu som aktivitesleder for Nørklegruppe Vordingborg 
 

5. Klimaforholdene i Tøjbutikken, jfr. skrivelse fra aktivitetsudvalget – vedhæftet. 
Der taget kontakt til husejer, som har godkendt, at vi sætter arbejdet i gang med oprydning, 

rengøring og tørring af kælderen. Der er taget kontakt til VVSøren, som kommer med et 
tilbud, som sendes til husejer. Reka følger op med VVSøren. 
Med hensyn til en evt. miljømæssig arbejdspladsvurdering – Arbejdstilsynet??  
Henrik tager kontakt til genbrugskonsulenten på landskontoret om dette spørgsmål. 

Henrik rejste spørgsmålet om bygningen fortsat er egnede til vores brug. 
 
 

6. Ny kasseterminal til Røde Kors Cafeen.  

Nuværende apparat virker åbenbart ikke og tæller forkert i både kontant og dankort. 
Henrik undersøger muligheder som i Møbelbutikken evt. gennem landskontoret. 

 
7. Fastsættelse af møderække i efteråret 

Torsdag 22. sep. kl. 19 i Cafeeen 

Onsdag 26. okt. kl. 18 i Cafeen + aktivitetsledere kl. 19 

Tirsdag 22. nov. kl. 19.30 i Huset 

Tirsdag 13. december kl. 18 + aktivitetsledere – Julefrokost 

Torsdag 19. januar 2022 kl. 19 i Cafeen – generalforsamling skal bestemmes. 

 

Generalforsamling tirsdag 28. februar 2022 kl. 19 i Huset 
 

8. Eventuelt 
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