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Til Røde Kors bestyrelse  

7. december 2022 

 

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde  
Onsdag 7. december 2022 kl. 17 i Cafeen 

 
Dagsorden 

Til stede var Henrik Guhle, Solvej Olsen, Reka Munksgaard, Karin Laursen og Arne Holdensen (ref.) 

 

Afbud fra Lene Brøndsted og Kirsten Lauritsen 

 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Status vedr. ny aktivitet ”Samværdighed” 

Henrik oplyste, at de to personer, som gerne vil være aktivitetsledere allerede har kontaktet 

ham. Afventer en mødedato sammen med Reka og Arne, så der kan ske en formel 

godkendelse. Aktivitetslederne skal holde møde med Anni og derefter på kursus.  

 

3.  Årets ”donationer” – kasserer kommer med oplæg hertil.  
Henrik har udsendt 3 internationale projekter i Kenya, Etiopien og Bangladesh. Malawi 
projektet er fuldtegnet. 
Bestyrelsen enig i at donere 50.000 kr. til projektet i Kenya – slumkvarterer i Nairobi. 
 

❖ eller nationale projekter: ”kvindehjem” 
Reka har undersøgt, at der er oprettet nyt kvindehjem/kricecenter ”Haven Krisecenter, 

Kalvehave Havnevej 8, Kalvehave. Hun har kontaktet lederen Ruhina tlf. 8190 8182. Der 
er allerede nu 7 kvinder med ukendt antal børn. 
Henrik undersøger nærmere, da vi har endnu ikke etableret en samarbejdsaftale. 
 
  

❖ Støtte til hjemløses jul i HUSET: 

Bestyrelsen godkendte donation kr. 2000 til ”Alle Hjerters jul” v. Ursula Slavensky og 
Martin Stolz, som afholder jul for hjemløse – gavekort fra Rema 1000 
 

❖ Støtte til Åndehullet. 
Bestyrelsen godkendte donation kr. 2000 til Åndehullet fra Rema 1000 

 
4. Anvendelse af lokalt modtagne ekstra midler 

Der er modtaget 5000 kr. af privat til julehjælp 

❖ Bestyrelsen godkendte ekstra godt i forbindelse med julehjælpsuddelingen 
 
 

5. Julehjælp. 
Reka oplyste, at der mangler 2 gavekort á 900 kr., da tallet var svært at gøre op. Bestyrelsen 
bevilligede 1800 kr. til de 2 manglende gavekort. 

 
6. Leaset bil i Møbelbutikken 

Henrik har spurgt andre butikker, som anbefaler, at tilbagekøbe den nyeste bil, når den 
udløber omkr. 31. marts 2022 
 

7. Eventuelt 

Intet behandlet. 

 

 

Arne Holdensen, sekretær. 
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