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Til Røde Kors bestyrelse  
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Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  
21. november 2022 

 

Mødt var: Henrik Guhle, Reka Munksgaard, Kirsten Fabricius og Arne Holdensen (ref.). 

Gæster: Anni Breinholst, Landskontoret og Thea Hass. 

 

Afbud fra Kirsten Laursen, Lene Brøndsted og Solvej Olsen  

 

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Oprettelse af ny aktivitet ”Samværdighed”  

Gæst Anni Breinholts, Landskontoret, præsenterede sig selv som udviklingskonsulent og 

tidligere afdelingsformand. 

Hun arbejder nu særligt med særlige grupper bl.a. psykisk syge. Hun er tovholder på 

aktiviteten ”Samværdighed”, som er en medmenneskelig støtte til ensomme psykiske syge 

personer. En slags besøgsvenner.  

Mindsker ensomhed og bekæmper social isolation blandt psykisk sårbare mennesker. Det er 

en én til én aktivitet. 

Aktiviteten samarbejder med Regionen, kommunen og socialpsykiatrien, Foreningen Sind og 

Bedre Psykiatri. 

Erfaringen har dog vist, at brugerne kommer af sig selv, når driften er kommet i gang. 

Der skal være mindst 2 aktivitetsledere – 2 sæt ører og øjne. 

Aktiviteten udføres af ”samværsvenner”. Skal være der som en ven. Ingen 

indberetninger. Ingen sygdomssamtaler. Ingen rådgivning eller hjælp til 

henvendelser til offentlige myndigheder.  

Frivillige inviteres til opstartskursus. 

De frivillige mødes hver ottende uge til supervision og gensidig inspiration. Evt. 

deltagelse fra socialpsykiatrien. 

Samværet gennemføres to til fire gange om måneden. 

 

Økonomisk vil der ikke være store udgifter. Det er muligt at søge §18 midler til 

aktiviteten, men udgifterne er ligger på ”en kop kaffe i ny og næ”. 

Lokale leje og mødeudgifter – netværksmøder – kaffe/kage. 

Der skal anskaffes en mobiltelefon – som ”vagttelefon”, som ikke er 

aktivitetslederen egen telefon.  

Der etableres særlig E-mail til aktivitetslederen. 

 

En ung mand her fra Vordingborg har henvendt sig til Landskontoret på baggrund af 

oplysninger om aktiviteten på Røde Kors hjemmeside, som gerne ville være 

samværsven. 

Anni aftalte et møde med ”Jonathan” i dag. Han havde allerede skaffet fire andre, 

som gerne vil være med til at starte aktiviteten op.  

Én af disse vil meget gerne være aktivitetsleder sammen med Jonathan. 

 

Anni har allerede haft kontakt med Sind og Vordingborg kommune, som begge 

gerne vil samarbejde. 
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Det videre forløb vil være, at Anni medvirker til opstart og dannelse af gruppen og 

en samarbejdsaftale med Vordingborg kommune. 

Det blev aftalt, at Anni etablerer kontakt til gruppen og til Henrik.  

Henrik, Reka og Arne holder møde med ”initiativtagerne” for formelt at godkende 

dem som aktivitetsledere. 

 

Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse tænkes opstart ”en gang i” januar 

måned 2023. 

Anni vil stå for den praktiske opstart og følger helt ”til dørs”. 

 

Aktiviteten er egentlig en ”kommunekreds” aktivitet. Henrik tager kontakt til Præstø 

og Møn afdelinger. 

 

3. Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden 

Begrundede Theas tilstedeværelse af hensyn til det videre arbejde med 

informationsarbejde. Der er aftalt møde med Jacob Friis Andreassen, 

landskontoret om etablering af det videre informationsarbejde. 

 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer – 

Reka meddelte; At julehjælp bliver uddelt den 19. dec. kl. 15 – 18 i Huset. 

Juletræer køres af Møbelbutikken. 

Der er d.d. indkommet 90 ansøgninger her i Vordingborg afd. og forventes 

ca. 150 mod sidste års ca. 120. 

 

c. Arne orienterede om det afviklede Landsmøde 5.-6. november og henviste til 

tidligere fremsendt notat. 

Landsmødet godkendte forhøjelse af standardkontingent til  

• Enkeltpersoner  225 kr. 

• Husstande   300 kr. 

• Firmaer   1.675 kr.  

 

Han orienterede også om det nyligt afholdte aktivitetsleder årsmøde i 

Horsens, hvor han deltog for Førstehjælp. 

 

Thea Hass orienterede kort om hendes deltagelse i samme møde for 

Kommunikation. 

Handlede om bestyrelsens involvering i kommunikation. Kommunikations 

strategi – prioriteringer.  

2. dagen handlede om rekruttering af nye frivillige og modtagelse. Modtog 

godt redskab til det videre arbejde. 

 

4. Gennemgang af budgetter for aktiviteterne 2023 

Se bilag. 

Møbelbutikken godkendt med bemærkninger: 

Drøftet spørgsmålet om køb af leasede bil ved udløb i marts 2023. Det bør undersøges 

mulighed for salg af den ældste og leasing af ny. 

Indtægten er sat konservativt – samme som i år. Overskuddet er mindre end i år, men sat 

efter de forøgede energiudgifter. 

 

Tøjbutikken godkendt med bemærkninger 

Påregner en forøget omsætning efter pristilpasning – stigning.  

 

Cafeen godkendt med bemærkninger: 

Der bør afsættes midler til reparation eller skift af varmtvandsbeholder. Vedligeholdelse 

forhøjes til 15.000. Revisor udgår – indgår som fællesomkostning 
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Integration godkendt med 57.000 kr. 

Der skal indregnes indtægt fra § 18 midler. 

 

HUSET 

Forventer samme budget som 2022 – afstemmes med Øernes Revision 

 

Familienetværk 

Godkendt med bemærkning  

Der skal indregnes indtægt fra § 18 midler. 

 

 

Nørklere samlet 17000 

Godkendt 

 

Ferielejre 

Der søges 75.000 i § 18 midler til aktiviteten. 

 

Kursusvirksomhed 

Godkendt med ændring på 6000 kr. i udgift til opfølgningskursus for 2 instruktører. 

 

Kasserer og formand mødes med Lotte fra Øernes Revision og får sat tallene i 

budgettet. 

 

Henrik har søgt §18 midler elektronisk hos kommunen. 

Der er stadig centrale midler at søge til styrkelse af fællesskaber. Henrik undersøger 

-eksempelvis til aktiviteter for nye frivillige 

 

5. Mødekalender for 2023 

Generalforsamling: torsdag den 2. marts kl. 19 i Huset. Foredragsholder Per 

Svendsen, fungerende formand i Nysted RK som har været på studietur i år til Nepal 

 

Bestyrelsesmøde: 19. januar 2023. 

Resten fastsættes efter generalforsamlingen  

  

 

6. Henvendelse fra Integrationsaktivitet om julegavekort til konkrete 

personer 

Bestyrelsen fastholdt beslutningen om det ensartede beløb, som aftalt på sidste 

møde. Beløbet er efter retningslinjer fra Landsforeningen og i samarbejde med 

Præstø og Møn afdelinger. 

 

 

7. Aktivitetsleder for Integration 

Bestyrelsen enig i, at der skal findes en ny aktivitets leder eller en aflastning for 

Kirsten.   

 

8. Næste møde 

7. dec. kl. 18 i Huset - ”julefrokostmøde” med aktivitetsledere. 

Reka indkøber ”platte”. 

Derefter bestyrelsesmøde torsdag 19. januar 2022 kl. 19 i Cafeen 

 

Arne Holdensen, sekretær 


