
 

 
 
 

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 og aktivitetsledere 26. oktober 2022 

 

Referat aktivitetsledermøde  
onsdag 26. oktober 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 

 
Dagsorden 

 
Mødt var: Henrik Guhle, regnskabsfører Lotte Jensen, Karin Laursen, Solvig Olsen, Grethe Koch, Reka 

Munksgaard, Preben Petersen, Thea Hass, Kirsten Rasmussen, Susanne Overheu, Gudrun Kæmpe, og 

Arne Holdensen (ref.) 

Afbud fra: Poul Erik Rasmussen, Lene Brøndsted, AnnMaria Munksgaard, Kirsten Fabricius, 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden –  

i. Julehjælp 

Der er nye beløb gavekort er hævet fra 800 til 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.  

Ansøgningsskemaer tillige på vores hjemmesides forside.  

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 uddeler igen juletræer. Reka aftaler med 

Møbelbutikken om afhentning. 

Dato for uddeling udmeldes. Der serveres kaffe, saft og småkager og andet 

sødt på dagen. 

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. 

 

b. Kassereren / regnskabsfører 

Lotte gennemgik hovedtallene- lidt bedre resultat end sidste år og langt over budget. 

Årets overskud pt. 663.209 i alt. 

Tøjbutikken langt over sidste års omsætning. Mangler kun 60.000 for at nå hele års 

budget. 549.000 kr.  

Møbelbutikken 1.156 mod 974 tusinde kr. mangler 344.000 i at nå budget. Netto 508  

698 i budget. 

Bilerne er blevet repareret – bl.a. periodiske syn af lifte. 

Varme og eludgifter er steget kraftigt  

Der er ydet donationer lokalt på i alt 87.000 kr. 

Modtaget 110.000 kr. til julehjælp i §18 midler til deling mellem kommunens 

afdelinger 

Huset: Lav eksterne udlejning med 130.000 i underskud 

Cafeen: Mangler 34.000 kr. i forhold til at nå budgettet. Der har været større 

investeringer: kasseapparat og køleskab. 

Familienetværk: der mangler at blive brugt ca. 7i.000 kr. i §18 midler 

Integrationsnetværk: Mangler at anvende ca. 23.000 ir § 18 midler 

Nørkler: anvendt langt mindre end budget 
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Ferielejre: modtaget 20.000 kr. i §18 midler og anvendt 55.000 kr.  -ikke ansøgt 

andre steder. 

Førstehjælp overskud pt. Ca. 25.000 kr.  

 

c. Øvrige bestyrelse 

 

3. Aktivitetsleder årsmøder 

a. Genbrug i Næstved den 23. november 

Grethe har tilmeldt 2 personer til mødet for tøjgenbrug 

 

b. Øvrige i Horsens den 19. – 20. november 

Arne deltager for Førstehjælp. Thea overvejer og vil gerne køre med. 

 

4.  Landsmøde 5. – 6. november i Nyborg 

Arne og Lene deltager og Henrik møder som ansat. 

Der skal bl.a. vælges ny præsident. Jette Runchel er eneste opstillede og i øvrigt 

relativt ukendt i Røde Kors sammenhæng 

Der er i øvrigt 5 HB pladser med 9 kandidater.  

 

5. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken v. Preben Petersen, 

Økonomi 1.280.000 kr. i omsætning pt. 

Priserne hævet lidt. Modtaget godt – ingen protester fra kunder.  

Musik har omsat 32.200 af cd / DVD til 5 og 2 kr.  

Omsat for 8.000 juleeffekter fra 1. okt. 

Bemanding: et nyt ægtepar startet. 

Efterlyser plakat med aktivitetsledere – Reka oplyser at de sidste revisioner nu er 

kommet og sendes i trykken. (Er i trygge hæder) 

Fastnet telefonnummeret lukkes. Der købes 2 nye mobiltlf. til butikken og én til 

bilerne. 

Opfordrede til, at aktivitetsledernes disponeringsbeløb på maks 5000 kr. forhøjes, da 

mange beløb er ændret. 

 

b. Tøjbutikken v. Grethe Koch 

Meget tilfreds med omsætningen 

Der er kommet styr på kælderen. Der er nu tørt. Installeret  

24 frivillige – modtager en kvinde i samfundstjeneste 

Netværksmøde i Tøjgenbrug 

Sponsorgaver: til div. organisationer – giver god  

Julepynten i Algade bliver små juletræer med batteri lys ud for hver butik – opsættes 

af Bycentrum. 

 

Ønsker nye parkeringsskilte på parkerningspladsen. De er falmede og ødelagte. 

Reka og Henrik undersøger. 

 

Efterlyser retningslinier vedr. gavekort til flygtninge. Udleverer ikke selv gavekort. 

Modtages stadig gavekort. Henrik opfordrede til at indløse modtagne gavekort. 

 

c. Familienetværk v. AnnMaria Munksgaard 

Afbud. Det blev meddelt, at Britt er trådt ud af familienetværket. 

 

d. Røde Kors Huset v. Poul Erik Rasmussen 

Kirsten opfordrede til, at der findes en hjælper til Poul Erik.  

Reka og Henrik tager kontakt. 

 

e. Caféen v. Karin Laursen 

Meget plaget af sygdom blandt de frivillige. Én ny frivillig modtaget 

Dette nye kasseapparat virker. 

Det er blevet frygteligt dyrt at foretage indkøb til varer. Der bruges en del tid på at 

lede efter tilbud. 
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f. Ferielejre v. Lene Brøndsted 

Fraværende. Intet nyt 

 

g. Landsindsamling v. Arne Holdensen  

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

nedgang på 15.000 kr. 

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 

 

 

h. Integrationsnetværk v. Kirsten Rasmussen 

350 flygtninge deltog i arrangement i BonBon-land. Arrangeret sammen med Præstø 

afd. Havde modtaget 100.000 kr. i tilskud fra landsforeningen via en særlig pulje. 

72 børn har søgt om tilskud til fritidsaktiviteter via ”en håndsrækning”.  

Nogle flygtninge har nu været her i 8 år har søgt indfødsret og andre har været i 

stand til bl.a. at købe eget hus.  

Andre har svært ved at indpasse sig – en tung  

226 ukrainere har søgt ophold. 180 tilbage. 

De fleste bor i Mern eller på Møn. 

Integrationsrådet holder stor aktivitetsdag den 20. nov. Integrationsprisen 3. nov. 

13. dec. afholdes juletræsfest på Vordingborg Skolen. Kun børn op til 12 år og kun 

ifølge med én voksen, da der kun kan være 200 deltagere. 

En enkett ny frivillig 

 

i. Nørklegruppe Vordingborg – Susanne Overheu 

”Vi strikker og hækler, men kan ikke sende noget afsted.” 

Regner med at tingene sælges i Tøjbutikken. Problemet er at mange tror, at det er 

genbrug, men mange af tingene er produceret af nye materialer. 

Vil gerne give til bl.a. hjemløse, Mødrehjælpen eller julemærkehjemmet. 

 

Henrik oplyste at bestyrelsen havde drøftet emnet. Det blev besluttet, at de 

genstande, der er produceret i en Røde Kors aktivitet kun kan doneres eller sælges 

gennem en anden Røde Kors aktivitet. 

 

Det blev aftalt, at Nørklegruppen prissætter ud fra kvalitet og det arbejde, der er lagt 

i fremstilling. Hvis ikke sælges indenfor en rimelig tid, aftales ny pris med 

Nørklegruppen 

Reka har kontakt via kommunen vedr. hjemløse. Skaber kontakt til Susanne. 

 

j. Nørklegruppe Ørslev v. Gudrun Kæmpe 

Der produceres ikke ret meget, da vi ikke kan komme af med. Grethe opfordrede til 

at strikke sokker, som kan sælges i butikken eller i Cafeen. Gruppen mødes heldigvis 

alligevel. 

 

Henrik oplyste, at det ser ud til, at der ikke i nærmeste fremtid ses muligheder for at 

sende nørkletøj/-effekter til udlandet, hvorfor vi må finde afsætning her i landet.  
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k. Kursusvirksomhed v. Arne Holdensen 

Røde Kors Midtlolland i dag 

Dagplejen i morgen 32 deltagere til repetitionskursus 

Damsholte menighedsråd afventer dato. 

 

l. Foredragsvirksomhed v. Arne Holdensen 

Ingen aktuelle aktiviteter. 

 

m. Webmaster v. Solveig Olsen 

Ingen andre meddelelser. 

 

n. Kommunikation i øvrigt – Thea Hass. 

Har nu endeligt fået oprettet en ny Facebook side ”Røde Kors Vordingborg” i 

samarbejde med landskontoret. 

Siden er tom i øjeblikket. Ingen følgere i øjeblikket. 

Aktiviteterne opfordres til at sende oplæg til Thea, som indtil videre har ”eneret” til at 

lægge indslag op. Sendes på mail eller SMS helst med billede. 

Bestyrelsen udfærdiger sammen med Thea en kommunikationsstrategi.  

Thea og Henrik afholder et møde med landskontoret v. Jacob Friis om de nærmere 

detaljer. 

Thea, Henrik og landskontoret bliver administratorer og det sikres, at adgang til siden 

sikres via landskontoret.  

 

6. Havemøbler/bænke i gården. 

Kirsten Rasmussen advarede mod opstilling af faste møbler i gården. Tages op igen til foråret. 

 

7. Budgetter for aktiviteter 

Budgetterne skal behandles på næste møde. Aktiviteterne bedes derfor indsende budget 

senest 1. december til kasserer Reka Munksgaard, så bestyrelsen kan nå at gennemse.. 

 

8. Næste møde: 

Flyttet til onsdag 7. december kl. 18 i Cafeen – Julemøde og budgetmøde. 

 

9. Eventuelt 

Intet behandlet under emnet. 

 

Arne Holdensen, sekretær 


