
Referat af bestyrelsesmøde Røde Kors Odense 15 marts 2021 17-20 

Deltagere: Gerda Madsen, Jesper Smith, Julie Jensen, Mie Thulesen, Finn Etzerodt, Jeanet Vandling, 
Marianne Larsen, Henning Holm Sørensen og Jesper Bernt Andersen (ref.) 

Eksterne: Karina Linnrose  

 

Start med orientering af Karina, omkring et evt. nyt samarbejde om projekt for kvinder i Vollsmose – 
familienetværk. 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste BM blev godkendt 

2. Nyt fra formanden 
Besøg hos VUC omkring lær dansk med Jesper Kjærgaard – og resultat at andre også var 
interesseret – så Røde Kors er ikke med. 
Diverse formalia og bilag til bank og revisor omkring hvem der tegner bestyrelsen – skal 
underskrives af bestyrelsen på kontoret – så kom forbi inden så længe og skriv under – gælder også 
suppleanter 
Åbning i Bellinge er gået rigtig fint – flot åbning og omsætning er god indtil nu. Alle 3 butikker har 
solgt for 466 pr i går siden genåbning. 
Møde om cafeerne og ny brochure skal udfærdiges  
 

3. Nyt fra aktiviteterne 
Jesper S: Ikke de store aktiviteter generelt  
Planlægger at have tidligere dialog med Per omkring julehjælp. 
Primus Motor er der stadig ikke noget nyt på  
Sponsorarbejde- Arbejder med lidt forskelligt  
 
Mie: Lav aktivitet generelt  
Forslag at diskussion omkring familie netværk tages op på næste BM 
Møder med kommunen omkring genhusning fra udflytning fra Vollsmose – og hvilke planer der er.  
 
Henning: Der er problemer med IT i Fjordsgade – kortslutning årsag til problemer. Problemer med 
butiksleders PC der nu er skiftet. Når vi mødes til seminar, skal vi gå hele vores mailstruktur 
igennem med 2 Røde Kors mail + privat. 
 
Finn: Samaritterne og førstehjælp er ikke kommet i gang, afventer yderligere åbning for landet. 
 
Jesper: Bellinge er kommet i gang og det går flyvende – omsætning over 200.000 efter 8 dage – 
samtidig er det svært at holde varer i butikken – bliver solgt hurtigt. 
Ny ordning med chauffører mellem Østerbro og Bellinge – fungerer indtil videre fint 
 
Mie roser indretning af butikken – flot af Ellen og Patricia 
 



Julie: Kommunikation sker der heller ikke det helt store – meget stadig lukket ned. Vil lave et 
Facebook Boost på Bellinge – med rigtig god respons og stor effekt – som vi kan bruge igen på et 
senere tidspunkt  
Henning roser de videoer som er blevet genereret fra butikkerne – de virker rigtig fint 
 
Marianne:  
Vågetjenesten er aktiv 
IHL-gruppen: Onlinemøder sidste tirsdag hver måned 
Nørklerne er aktive fra hjemmene. Alice fra nørkle gruppen har indvilliget i at erstatte Jette som 
suppleant i bestyrelsen i seniorhuset. 

Gerda: Ledsager gruppe til ældre som skal vaccineres er kommet godt i gang  

Spørgsmål fra Julie om vi på facebook skal annoncere efter flere ledsagere – JA tak det kan vi godt 
bruge 

 
4. Gavekort og håndtering af kontanter 

Gavekort kan godt håndteres som et klippekort – og kan derved bruges løbende. Kan også sælges i 
butikkerne som gavekort. Kræver en investering hos leverandør af kassesystem på cirka 2000 kr. 
Det blev besluttet at sætte i gang med et maksbeløb på 1000 kr. Gavekort bliver låst til Odense 
afdelingens 3 butikker og kan ikke anvendes andre steder 
Håndtering af kontanter – Udfordring med aflevering af mønter over 50 kr. skal afleveres i DDB 
hovedafdeling – kan ikke ændres: Forslag sæt skilte op i butikkerne ved at henstille til at betaling 
sker med mobilpay og kort 
Omkring aflevering af kontanter – aftalt at Karin samler sammen i butikkerne på ugentlig basis – 
ved ferie eller andet må bestyrelsens gøre det på skift 
 

5. Samarbejde med OK om projekt ”en god start på livet” 
 
Aftalt at forsætte dialogen med OK med det formål at få et samarbejde i gang. 
 

6. Samtalebænk og reklameposer 
 
Aftalt at høre om butikschefer kunne administrere samtalebænke i forbindelse med butikkerne – 
bestyrelsen ønsker at sætte det i gang – Finn præsenterer det for alle 3 butikschefer. Vi bør også 
have en bænk på Lind Hansensvej – der anskaffes 3 bænke 
Reklameposer blev der enighed om ikke at investere i. 
 

7. Miniseminar og aktivitetsledermøde 
 
Miniseminar lørdag den 17. april kl. 9-15 på Lind Hansensvej (under forudsætning af at vi må) 
Aktivitetsmøde bliver 3 juni kl. 17 ti 21 på Lind Hansensvej (under forudsætning af at vi må) 
 

8. EVT. 
 
Gerda: Anders Ladekarl kommer til Bellinge 12.30 fredag den 19. marts  



Finn: omkring økonomi – skal på til næste BM – når vi kender udvikling i Bellinge bedre og 
Førstehjælp er forhåbentlig i gang igen. Det skal også besluttes hvilken kompensation for Corona vi 
skal ansøge om.  
 

9. Dato for kommende møder  
Næste BM torsdag den 22. april 17 -20 og 20. maj 17-20 
 
 
 
 


