
 

 
 
 

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 7. december 2022 

 

 
referat aktivitetsledermøde  

onsdag 7. december 2022 kl. 18 i Røde Kors Cafeen 
 

Dagsorden 
 

Mødt var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Solvig Olsen, Grethe Koch, Reka Munksgaard, Poul Erik 

Rasmussen Susanne Overheu og Lene Brøndsted, Arne Holdensen (ref.) 

Afbud fra: Gudrun Kæmpe, Kirsten Rasmussen, Annmaria Munksgaard Kirsten Fabricius, Thea Hass, 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

  

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden –  

i. Ny aktivitet – Samværdighed 

Henrik orienterede om aktiviteten, som er en form for besøgstjeneste for 

psykisk syge. Der er fundet to tovholdere/aktivitetsledere, som dog endnu 

ikke er godkendte af bestyrelsen. 

Der holdes møde sammen med Henrik, Reka og Arne for endelig godkendelse.  

 

b. Kassereren / regnskabsfører 

i. Evt. lidt om budgetterne 

Alle budgetter er indkommet til bestyrelsen og alle er godkendt med 

bemærkninger. 

Der er søgt § 18 midler, og vi forventer godkendelse fra kommunen 

 

c. Øvrige bestyrelse 

Arne orienterede om ommøblering i mødelokalet i Møbelbutikken og kan selvfølgelig 

kan benyttes af øvrige aktiviteter. 

 

Henrik oplyste, at vores Facebook side vokser. Opfordrer aktiviteterne til at få lagt 

billeder op ved at kontakte Thea. 

Efter aftale overtager Thea også vores hjemmeside fra Solvej, da dette arbejde 

hænger tæt sammen med Facebook. 

 

3. Evt. opfølgning fra aktivitetsleder årsmøder 

a. Genbrug i Næstved den 23. november – (Preben og Grethe) 

Grethe og Anne Grete deltog i mødet for Tøjbutikken.  

Fik præsenteret ny prisliste bl.a. for mærkevarer. Der blev talt om frivillige og man 

opfordrede til ”freelance” frivillige, som ”kommer og går” og ikke kan deltage i faste 

vagter – aktive pensionister og sommerferie-jobs for studerende. 

Desuden tid til erfaringsudveksling 

 

b. Øvrige i Horsens den 19. – 20. november (Thea og Arne) 

Thea fra fraværende, men meddelt at hun deltog for Kommunikation i 2 dage, og kat 

Landskontoret har udarbejdet et rigtigt fint værktøj til brug ved rekruttering af nye 

frivillige, og at jeg gerne bistår aktivitetslederne med at bruge det, hvis de skal til at 

rekruttere nye frivillige. 
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Arne deltog for Førstehjælp og man havde gennemgået ny strategi for førstehjælp 

med bl.a. humanitær førstehjælp og salg af kurser. Søndagen gik med kursus om 

motivation i mange aspekter. 
 

4. Evt. opfølgning fra landsmøde 5. – 6. november i Nyborg 

Arne havde deltaget for afdelingen. 

Viste det af præsidenten fremsendte powerpoint og kort film.   

Henviste i øvrige til det fremsendte notat.  

Der sker en kontingentstigning  

 

5. Status i aktiviteterne 

Bestyrelsen er enig i, at dette punkt udgår, men at aktuelle presserende emner selvfølgelig 

kan tages op: 

 

Status vedr. Julehjælp: - kører 19. december. 132 er godkendt til modtagelse af gavekort. 

Der uddeles også juletræ til dem, som ønsker. 

 

Nørklerne 

Susanne oplyste, at nørklernes effekter bliver sat til salg i butikkerne og i Cafeen, nu da vi 

ikke længere kan sendes tøj ud. 

 

Genbrug 

Preben oplyste, at kasseapparaterne i Tøjbutikken og Møbelbutikken skal opgraderes til en 

samlet pris á 25.000 kr.  

Henrik følger op om nødvendigheden 

 

Integration 

Tirsdag afholdes juletræfest i Vordingborg Fri-fagskole. Ca. 150-200 deltagende. Festen 

arrangeres i samarbejde med skolen. 

Der afholdes fælles regionalt integrationsledermøde 10. januar. 

 

6. Eventuelt 

Intet drøftet 

 

7. Næste møde 

 

Bestyrelsesmøde torsdag 19. januar 2022 kl. 19 i Cafeen 

 

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

 

Næste aktivitetsledermøde aftales efter generalforsamlingen. 

 

 

Arne Holdensen, sekretær 


