
 

 
 
 

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  

26. oktober 2022 

 

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  
Onsdag 26. oktober 2022 kl. 18 i Røde Kors Cafeen 

 
Dagsorden 

 

 

Til stede var: Henrik Guhle, Solveig Olsen, Reka Poulsen, Karin Laursen, Arne Holdensen, 

ref. 

Afbud fra Lene Brøndsted og Kirsten Fabricius. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen yderligere 

 

2. Evt. opfølgninger fra tidligere 

• Kasseapparat i Cafeen. Kasseapparatet er modtaget og installeret og fungerer nu 

efter indkøringsfase. 

• Tilmelding til Landsmødet  

Arne er tilmeldt  

 
3. D: Siden sidst, kort nyt  

a. Formanden  

i. Julehjælp 

Der er nye beløb gavekort er hævet fra 8-900 kr. Særlige tiltag da der 

forventes flere ansøgere henset til den generelle økonomiske situation. 

Reka har holdt møde med Præstø og Møn afd. Annonce er indrykket i Sydsj. 

Tidende. Der er printet ansøgningsskemaer som er uddelt til butikkerne. 

Ansøgningsfrist er 1. december. Der udstedes kun eet gavekort – udstedt fra 

COOP - til pr. familie uanset antal børn i familierne. Der udstedes alene 

gavekort og ingen gavepakker. Vi ”køber” igen juletræer. Reka aftaler med 

Møbelbutikken om afhentning. 

Dato udmeldes. 

Sidste år ca. 125 familier. Der søges for de indkomne.   

Bestyrelsen afsætter 30.000 kr. i reserve til supplement, hvis landsforeningen 

ikke kan honorere alle de ansøgte. 

 

ii. Vinterhjælp 

Henrik orienterede om, at landsforeningen overvejer en ekstra pulje til 

aktiviteter i eks.vis i familienetværket hen over vinteren. 

 

iii. Britt Munksgaard udtrådt af familienetværk 

Henrik orienterede om, at Britt er udtrådt af familienetværket af private 

årsager. 

 

b. Kasserer 

Ingen meddelelser ud over at regnskabsfører møder til aktivitetsledermøde 

 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

 

4. Resultat Røde Kors Indsamlingen 
 

Indsamlet i alt 38.998 kr. i bøtter – 21.026 i MobilePay i alt 60.024 kr. svarer til 

nedgang på 15.000 kr. i forhold til sidste år. 

mailto:vordingborg@rodekors.dk


 

26. oktober 2022 / Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. RødeKors.dk 2 
 

Ruter i alt 153 – dækkede 81 – håndtalte. 

 

Rækkemærkater 11-17 Over 18 I alt ruter 

     

Møbelbutikken - Iben Højlund 15 3 18 7 

Lundby - Ulla Brendstrup 13 4 17 9 

Nyråd - Arne Holdensen   12 12 11 

Spejderhytten i Viemosegade - 
Marianne Nørlem 1 10 11 

9 
 

Stensved - Preben Petersen   4 4 4 

Vordingborg - Røde Kors Huset - 
Reka Munksgaard 69 16 85 

37 
 

Ørslev - Annie Falck 
Kobbernagel 5 2 7 

4 
 

Hovedtotal 105 52 157 81 

 
 

5. Ny dato for julemøde i bestyrelse og aktivitetsledere: 
Onsdag den 7. december kl. 18 

Ændret da integrationen har arrangeret juletræsfest den 13. dec. som oprindeligt aftalt. 
 
 

6. Henvendelse fra Nørklegruppe om priser for salg af producerede effekter og foræring til andre 
organisationer 
Bestyrelsen henviser til, at de producerede effekter kan sælges i øvrige butikker, men ikke 
foræres til andre organisationer (f.eks. Mødrehjælpen) 

Idé om at sælge i Festugen og ved julemarked.  
Nørklegruppen kan prissætte effekterne under hensyntagen til deres art og arbejdet bag. 

Sælges specielt med henvisning til at effekterne er hjemmelavede 
 

7. Eventuelt 
a. Henvendelse fra Projekt Familiens Hus 

”Projekt Familiens Hus” har kontaktet afdelingen. Det er aftalt at projektet kan 
henvise til, at man indgå i samarbejde med Røde Kors. Der er tænkt et ”udvekslings 
samarbejde” 

 

 

 

 

Arne Holdensen, sekretær. 


