
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. april 2021 kl. 17.00 til 20.00 på Lind Hansens Vej  

Tilstede: 

Marianne Larsen (ordstyrer), Gerda Madsen, Mie Thulesen, Jesper Bernt Andersen (Ref.), Finn 
Etzerodt, Henning Holm Sørensen, Per Torsten Sørensen og Julie Jensen 

Afbud: Jesper Smith og Jeanet Vandling 

1. Godkendelse af referat 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentarer. Marianne nævnte at 
To do Liste tages op igen – således det er klart hvem der har ansvaret for de forhold der 
aftales på bestyrelsesmøderne. 

2. Nyt fra formanden 
Planlagt at cafeerne skal åbne til 1 juli.  
Besøgstjenesten er ved at komme i gang igen – men svært at komme i gang på 
plejecentrene. 
Sundhedsklinikken overvejer at flytte til Lind Hansens vej - idet nuværende lejemål er 
opsagt – men det kræver noget indretning. Besluttet at det er OK for sundhedsklinikken at 
være på Lind Hansens Vej. 
Landskontoret nedlægger førstehjælpskurser for firmaer – vi overvejer om vi skal overtage 
dette i Odense – men det kræver momsafregning – så mulighederne undersøges 
 

3. Nyt fra aktiviteterne 

Jesper – Flot omsætning i marts måned i forbindelsen med genåbning af butikkerne – 
830.000 i omsætning og fortsætter april som den er startet, kommer vi tæt på 500.000 

Finn – Samaritterne starter op igen i løbet af maj – det bliver små/mellemstore 
arrangementer der forventes at starte op. Førstehjælp er i fuld gang – har en udfordring 
med antallet af instruktører – hvor 3 ud af 12 er ude af billedet i et stykke tid 

Julie – Kommunikation går som det plejer – men vi har mistet 2 frivillige – rekruttering er 
startet. Søger en grafiker og 1 fast tilknyttet Østerbro. En diskussion om hvordan bliver der 
enighed mellem kommunikationsgruppen og butikken Østerbro – hvilke prioriteter og 
aktiviteter der skal foretages 

Mie – Afholdt aktivitetsledermøde (online) – langt om længe begynder det hele at starte 
op igen. Har været i København sammen med Marianne, omkring aktivitet ”god start på 
livet” i samarbejde med Odense Kommune, Red Barnet, Homestars og Mødrehjælpen – 
rettet mod førstegangsforældre. Q-net har godt gang i få de første til at anvende vores 
”gavekort” i vores butikker. Familievenner – en af aktivitetslederne har trukket sig – vil 
forsøge at samle aktivitetsleder fra jobmentor – for at kunne spare med hinanden. 
Omkring familienetværk i Vollsmose hvor der er reel interesse for projektet som vi blev 
introduceret for til sidste BM – besluttet at det går vi i gang med. 



Marianne – Vågetjenesten har været aktiv hele tiden – været ude 350 timer siden nytår.  
AIA (Malawi) – vi kommer nok ikke selv afsted – men det skal undersøges om vi kan støtte 
et projekt i 2021. IHL-gruppen – er der 20 unge mennesker tilknyttet og har været ude 4 
gange under Corona og starter mere op igen.  Integrations gruppen ligger helt stille.  

Henning – Fra sidste referat – er det blevet sat i gang at Karin er startet op som bankbud og 
alle er meget tilfredse. Vi har tidligere talt om infoskærme i butikkerne – aftalt at 
kommunikations gruppen ser på hvad vi ville kommunikere og hvordan. Ledsagerordningen 
omkring vaccinationer er der nu meget få som beder om hjælp. Forslag at alle får et Røde 
Kors adgangskort. Gavekort til butikkerne – har nu fået lavet de første 100 stk. og det bliver 
nu testet hvordan det fungerer – det skal vurderes om det er en løsning vi skal sælge som 
gavekort op til jul.  

4. Problemer med vand i kælderen på Østerbro 
Der står blankt vand i kælderen – kræver undersøgelse som er forholdsvis dyrt (10.000) kr. 
via TV- inspektion. Det er måske stikledningen – og det har Kommunen og Vand Center Syd 
oprettet en sag på – vi afventer svar på denne undersøgelse inden det besluttes hvad der 
skal gøres. Det er vigtigt at der ikke kommer skimmel i butikken så der må ikke sættes 
noget ned i kælderen.  
 

5. Arrangement i Bellinge i forbindelse med opsætning af samtalebænk 
Planlagt at der lørdag den 29. maj 10 – 15 afholdes markedsdag i Bellinge hvor ”samtale 
bænken” bliver introduceret – forsøger at få rådmand Søren Windell til at deltage. Andre 
aktiviteter på dagen er også ved at blive planlagt – opfordrer til at bestyrelsen deltager – 
der vil også være noget forberedelse lige før åbningen.  
 

6. Trappelift  
Vi har fået et tilbud på en lift på 78.000 eks moms. – det er blevet besluttet at købe denne 
lift. 

7. Ny medarbejder på kontoret. Indkomne ansøgninger. MUS-samtaler 

Der er kommet 48 ansøgninger – ud fra vores umiddelbare kriterier er der 15 relevante 
kandidater.  Der skal udvælges 5-6 kandidater til første samtale. Deadline for ansøgninger 
er 30 april med start 1 august 

MUS-samtaler – der er behov for at indføre dette når der kommer en medarbejder mere 
og aftalt det skal indføres.  

 

 

8. Røde Kors Mail og Fildeling (Henning)  



Gennemgang af e-mail konti og fil struktur ved Henning – se separat præsentation  

9. Landsindsamling 

Lokale/logistik til landsindsamling – skal evalueres – men besluttet at hele processen 
omkring logistik skal gøre mere enkel. Nuværende set-up er alt for omstændigt i forhold til 
udbytte af indsamlingen. 

10. Økonomi 
Gennemgang af ÅTD og fokus på forventet overskud for 2021 – baseret på mange 
estimater så ser forventet resultat fornuftigt ud. Vi skal beslutte hvilket beløb vi vil styre 
efter – skal diskuteres på vores seminar  

11. Dato for bestyrelsesseminar og kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesseminar mandag 10-5-2021 – fra 17-22 

Aftalt sommer arrangement for frivillige på Lind Hansens Vej – med Banjo grillen onsdag 
den 18. august 2021 – fra 17-20 

Tidligere aftalt BM torsdag den 20. maj 2021 – fra 17-20 

12. Evt.  

Ikke noget at tilføje  

Referent 

Jesper Bernt Andersen 


