
Referat af bestyrelsesmødet  
2/6 fra kl. 17.30-20.00  

Røde Kors Odense, Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C 
 

Deltagere: Gerda Madsen, Marianne Larsen, Mie Thulesen, Henning H Sørensen, Heinz Lorenzen (ref.), Finn 

Etzerodt, Jeanet Vandling 

 
 
1. Værkstedet v/Ole Jørgensen 
Ole Jørgensen orienterede om situationen på værkstedet.  

Beslutning: Værkstedet dækker behovet og ønsker om reparation og istandsættelse i alle 3 

butikker og er samtidig også åben for privatpersoner, der kommer ind fra gaden.  

Værkstedet afregner løbende udgifter via Sorteringen. Der er aftalt et beløb på 1000.00 kroner om 

måneden til indkøb af materialer. Ved nyanskaffelser skal der indsendes en ansøgning. 

  

2. Godkendelse af referat: godkendt.  
 

Information 
 
3. Nyt fra formanden  

o Besøg 2/6 fra Århus, Bellinge, Østerbro, bestyrelsens rolle ift. butikker 
o Ritas afslutning 31/5 Fjordsgade 
o Foredrag med Ljudmilla  

 
Drøftelse 
4. Ukraine status - tøjudlevering  

Jeanet orienterede om situationen ved tøjudlevering, mm.  
Beslutning:  
Der stoppes for tøjudlevering fra Lind Hansens vej efter 7. juni.  
Tøj leveres til butikken i Wichmanns gade (gratisbutik)  
Gavekort udleveres kun fra de 3 butikker. Ved udlevering skal besøgende underskrive med 
eget navn, f.eks. i en kinabog.  
Tøj leveres stadig efter behov til Hjallese og Bramstrup 
Sim kort fordeles via Hjallese, Bramstrup og Ukrainsk forening 

5. Den Ukrainske Forening – samarbejde. Finn orienterede om møde med Ukrainsk forening, 
hvor samarbejde blev drøftet.  
Beslutning: Helle undersøger om der i Odense er steder, der vil sponsorere billetter til 
aktiviteter, f.eks. Zoo, Fitness World, etc.  

6. Opfølgning aktiviteter Bramstrup. Heinz orienterede om aktiviteter på Bramstrup. En lille 
gruppe unge søger fritidsjob i sommerferien til finansiering af en tur med Kold College i 
efteråret.  
Beslutning: Hvis de unge ikke finder job, kan vi tilbyde arbejde i sorteringen og butikkerne.   

7. Evaluering af bestyrelsesseminar.  
Der var generelt tilfredshed med afviklingen.  
Bemærkninger til udviklingsstrategien:  
Under nære mål tilføjes til aktiviteter: Støtte til ukrainere i Odense 



Forretningsorden justeres med følgende: der gives også gaver ved 75 og 85års fødselsdage. I 
forhold til frivilligpleje: der gives op til 450 kr. pr. år til deltagende frivillige til f.eks. 
julefrokost, brød ved møder, og andre aktiviteter.  

 
Beslutning 

 

8. Pulje til ekstraordinær hjælp på kr. 50.000, - v/Finn og Mie 
Forslaget godkendes med følgende tilføjelse:  
Der gives tilskud til børnenes fritidsaktiviteter, lejrskoleophold, mv. , forudsat at der ikke er 
tildelt støtte fra anden side.  
Der skal fremvises dokumentation for udgiften.  
 
Det blev aftalt at offentliggøre puljen på Røde Kors Odense’s hjemmeside. Der evalueres 
ultimo 2022.  
  

9. Sommerfest. Afholdes 18/8 fra ca. kl. 17 – 21. Der lejes stole.  
  

10. Kvindenetværk Vollsmose – projektbeskrivelse og budget v/Finn 
Bestyrelsen godkender en tildeling på 15000 kr. Bestyrelsen anbefaler en lidt større 
egenbetaling og et større fokus på gratis fællesaktiviteter.  
  
 

11. Værksted: se pkt. 1 ovenfor.   
 

12. Kalender  
a. Dato for besøg i Århus: udsættes  
b. Datoer for bestyrelsesmøder: Drøftes på kommende møde om vi kan finde en fast 
ugedag, f.eks. tirsdage.  
Næste møde 9. august.  
 

13. Eventuelt 
Stafetten løber af stablen for Røde kors vedkommende 9. juni.  
Mønter fra butikker og cafeer: problem i forhold til aflevering i Danske Bank. Der efterlyses 
løsninger på udfordringen.  
Mail- og fildelingssystem: stor opgave som implementeres i tilpasset tempo.   

 

 
 
 
 


