
 
 

 
 

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  

20. september 2022 

 
Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 
 

Mødt var: Henrik Guhle, Reka Munksgaard, Lene Brøndsted og Arne Holdensen (ref.). 

Afbud fra Kirsten Laursen, Solvej Olsen og Kirsten Fabricius 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Evt. opfølgninger fra tidligere 

Status vedr. Tøjbutikken – arbejdsmiljø mv 

Reka oplyser, at udlejer har iværksat tørring af kælder med en etableret tørremaskine 

og der bliver sprøjtet mod mug/skimmelsvamp i morgen 

Der er opsat bimåler og udlejer betaler den brugte strøm 

 

3. D: Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Netværksmødet i Næstved – mødet blev aflyst- Der forsøges afholdt nyt møde inden 

jul. 

Henrik har lovet at indkalde til møde i kommunekredsen. 

Reka oplyste, at ”julegruppen” mødes så snart landsindsamlingen er overstået. 

 

Henrik oplyste, at der florerer en del gavekort til butikkerne uddelt på Møn. Der har 

man modtaget en ekstra portion, men vi har en aftale om, at vi ikke indløser her i 

Vordingborg. Nærmere besked senere. 

b. Kasserer 

Månedsbalancen er netop modtaget, men endnu ikke udsendt. Der er udskiftet knust 

rude i bagdør i Cafeen. 

 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ingen særlige meddelelser. 

 

 

4. Nyt kasseapparat i Cafeen 

Kasseapparatet i Cafeen er brudt sammen. Bestyrelsen har tidligere kommunikeret pr. mail 

om spørgsmålet. Investering vil være 18.745 kr. med årlig driftsomkostninger 11.400 

kr. Henrik har bestilt nyt fra IAdvice, som kan styre afregningerne. Er på vej og kommer i 

næste uge. (Bliver leveret onsdag 28. sep.) 

 
5. Status vedr. Røde Kors Indsamlingen 

Arne oplyste, at materiale er modtaget og fordelt på mødestedsledermøde 12. sep. 

Plakater og løbesedler uddelt i byen 
D.d. tilmeldt 48 indsamlere – hvoraf kun én under 18 år og 4 gymnasieelever 
Der er kontakt til Gymnasiet via Ida – Iben Højlunds niece. 
Der er ringet til ca. 60 voksne 
Arne har besøgt Lundby Efterskole onsdag 21. sep. 100 elever fik en time i alt om 

Indsamlingen og  lidt om Malawi. Skolen tilmelder elever, og de møder hos Ulla i Lundby 
Iselingeskolen skal have besøg mandag 26. om morgenen – ca. 75 elever??? 
Ørnehøj går igen i år Bakkebølle sommerhusområde. 
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Stensved skole fik henvendelsen for sent og kunne ikke afse tid til deltagelse, men vil gerne 

være med næste år. 
Der er ikke taget initiativ til pressedækning forud og heller ikke en annoncedækning. 
(Pressemeddelelse er udsendt, men der indrykkes ikke annonce i Sjtid.) 
 

6. Landsmødet 5.-6. nov. Nyborg Strand 
Afdelingen kan sende 2 delegerede. Lene Brøndsted og Arne overvejer, men øvrige 
bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage og give besked. Tilmelding via Mit Røde Kors.  
Henrik deltager som ansat. 

 
7. Aktivitetsleder årsmøder 

Genbrug: Regionale møder – Næstved 23. november. Henrik kontakter Grethe og Preben om 
at udpege 2 deltagere. 
Øvrige: 19. – 20 nov. i Horsens. Henrik holder øje og sørger for at invitere aktivitetslederne. 

 
8. Udskudt bestyrelsesseminar – ny dato 

Besluttet at udskyde til efter generalforsamlingen i 2023. 
 

9. Flytning af tøjcontainer: Solveig havde fremsendt og motiverer med 
”chaufførgruppen i møbelbutikken fortæller, at tøjcontaineren på Lindevej i Stensved ofte 

indeholder en eller to poser ved tømning hver anden uge. Tøjcontainer ved møbelbutikken 

tømmes en gang om ugen/tirsdag. I weekenden før tømning er containeren fyldt op. I en 

meget stram, men absolut velfungerende planlægning, er det ikke muligt at tømme 

containeren oftere. Chaufførgruppen ønsker container i Stensved nedlagt og flyttet til 

møbelbutikken. Min vurdering er, at det giver god mening” 
 

Bestyrelsen enig oplægget. Og anbefaler, at containeren i Stensved flyttes til Møbelbutikken. 
Flytningen varetages af aktivitetsudvalget for Møbelbutikken. 
 

10. Eventuelt 
Reka er blevet spurgt om opstilling af to ”borde/bænke-sæt” på pladsen foran Røde Kors 

Huset til foråret – særligt til brug for Integrationsgruppen. 
Spørgsmålet tages op på næste aktivitetsledermøde 
 
Reka oplyste, at der igen overvejes at afholde juletræsfest for integrationsgruppen. Der har 

været møde i Præstø i mandags, men har ikke hørt om beslutningen. Man leder efter egnet 
sted til 400 gæster 
 

11. Næste møde 

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

  

Arne Holdensen, sekretær. 


