
 
 
 
 

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  

22. juni 2022 

 

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag 22. juni 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 
 

 

 

Mødt var Henrik Guhle, Reka Munksgaard, Solveig Olsen, Karin Laursen, Lene Brøndsted, 

Thea Hass, Kirsten Fabricius og Arne Holdensen, ref. 

 

Afbud fra Maibritt Rømer Elisasen – se nedenfor.  

 

Henrik bød særligt velkommen til Thea. 

Thea Hass præsenterede sig som ny frivillig. Er tilflyttet fra Hovedstadens Røde Kors, hvor 

dog hun stadig sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2023. Har være ansat i 

Ungdommens Røde Kors i 4 år.  

Hun er villig at forsøge sig som aktivitetsleder for kommunikation. 

 

Dagsorden 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Evt. opfølgninger fra tidligere 
Intet behandlet 
 

3. D: Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden meddelte at hun i søndags modtog en mail fra Maibritt om, at hun 

meddelte, at hun med øjeblikkelig virkning ønskede at udtræde i bestyrelse. Ingen 

nærmere begrundelse. 

b. Der bør evt. ind-supplere en erstatning for Maibritt. Vi afventer til efteråret og tager 

spørgsmålet op, hvis der bliver behov. 

c. Gavekort til flygtninge: Gavekortene fylder meget i genbrugsbutikkerne. De ca. 

22.000 ukrainske flygtninge er overgået til kommunerne, hvorfor gavekortene udgår, 

da flygtningene får midler fra kommunerne. Der foreligger dog stadig en del uindløste 

gavekort. Ubrugte gavekort i butikkerne skal destrueres. Gavekortene er 

nummererede og de originale er i farver. Der dukker til stadighed sort/hvide gavekort 

op, som reelt er ugyldige 

d. Henrik meddelte at en ny organisation ”Home Start” er startet op og vi var inviteret til 

reception. Organisationen er frivillige som besøger udsatte nye familier med praktiske 

gøremål. Svarende til Røde Kors aktivitet ”En god start på livet”. 

e. Steffen Røntorp tidligere butiksleder Møbelgenbrug afgik ved døden pludselig. 

Bårebuket  

f. Michael Godtfredsen Møbelgenbrug også afgået efter kort tids sygdom. 
Vi havde en drøftelse om underretninger vedr. dødsfald og bårebuket mv.  

Aktivitetsledere forstår bårebuket i forbindelse med aktivitetsmedlemmer og 

bestyrelsen vedr. evt. bestyrelsesmedlemmer. 

g. I går var personalemøde i Møbelgenbrug. Der er fortsat ikke udpeget 

butiksleder. Ingen frivillige meldte sig og ledelsen varetages fortsat af 

aktivitetsudvalgets 4 medlemmer.  

Det er bestemt indtrykket at driften varetages på god vis.  
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

• Kirsten meddelte, at der er ”bøvl” Tøjbutikkens tag og vand/fugt i 

kælderen og med strømmen.  

Reka meddelte, at der er taget kontakt til håndværker. 

• Lene meddelte, at der er søgt og modtaget 20.000 kr. til ferielejre for 

hele kommunekredsen. Der sendes 18-19 børn afsted i år.  

• Reka meddelte, at Intergrationen afvikler udflugt til BonBon Land på 

søndag for 250 flygtninge fra Vordingborg og 75 fra Præstø.  

Integrationsaktiviteten holder sommerferie i juli måned. 

• Arne meddelte vedr. Røde Kors Indsamlingen, at der i dag er bestilt 

materialer. Der er kontakt til ny mødestedsleder i Ørslev. 

 
4. Festugen i uge 28 

Kirsten fremlagde forslag til aktiviteter i Festúgen med fremme af kendskabet til Røde Kors: 
Salg af eks. Børnemøbler og børnebøger ved/ i/ cafeen eller Huset. Brochurer om vores lokale 
arbejde – arbejdende frivillige.  
Enighed om at ideen selvfølgelig i det omfang butikkerne kan arrangere det indbyrdes.  
Solveig og Kirsten organiserer. 
  

5. Status vedr. frivilligudflugt til Møn 

Der bevilliget 5000 kr. fra Mærsk fonden til aktivteten. 
Solveig meddelte at aktiviteten afholdes søndag den 21. august til Møn  
Afgang Møbelhuset kl. 09.30 til ”House of Music”, Sømarkevej 36, Borre, Møn. Hos frivillig 
”Kenneth” fra Møbelbutikken. ”Musik-museum”. 
Hvis en busfuld besøges stedet i holdvis. Adgangsforhold til alle. 
Kl. 12. afgang til Liselund Slotspark. Frokosten – 3 sandwich + kaffe/te.  
Rundgang i parken på egen hånd 
15.30 Afg. til Vordingborg 
Bus fra Fladså Turistfart bestilt til 50 pax. Pris 7.500. kr.  
Kenneth ”aflønnes” med en vingave/kurv. Reka køber. 
Arrangementet bliver gratis for de frivillige mod egenbetaling af øl/vand til frokosten. 
Solveig fremstiller løbeseddel til aktivitetslederne. 
 

6. Fastsætte en dato for et strategimøde, aften eller eftermiddag, hvor vi taler om hvad vil  
i her i 2022 -2023 nye ting / udvikling. 
 
I første omgang mødes bestyrelsen og derefter inviteres aktivitetslederne til visionsmøde. 
Bestyrelsen mødes i 27. august kl. 13 – 16 i Møbelbutikken eller evt. hos Henrik på Møn. 
Henrik indkalder Røde Kors konsulent som facilitator. 
 

7. Status vedr. Facebook / Instagram og kommunikation 
Thea udpege som aktivitetsleder for kommunikation. Britt har tilbudt fortsat at hjælpe til. 
Thea vil tage en rundtur i aktiviteterne og laver en forventningsafstemning. 
 

8. Næste møde 

17. august kl. 18: Bestyrelsesmøde i Cafeen 

17. august kl. 19: Aktivitetsledermøde i Cafeen 

 

9. Eventuelt 

 

Thea Hass, theahass@hotmail.com 2968 1981 

 

Arne Holdensen, sekretær. 
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