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Referat af bestyrelsesmødet  
5/4 fra kl. 17.30-20.00  

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

Deltagere:  Gerda Madsen, Marianne Larsen, Finn Etzerodt, Mie Thulesen, Susanne Salling, Heinz 
Lorenzen, Jeanet Vandling, Katrine Graversen, Helle Rainey (ref.), Jeanet Vandling 

 
Fraværende:  Jesper Smith, Henning Holm Sørensen, Jesper B Andersen 
 
1) Bestyrelsens Konstituering: 

• Opgaver til fordeling ved bestyrelsesseminaret: God start på livet, integration, 
vågetjenesten, sorgtjenesten og patientstøtterne 
 

Konklusion: 
➢ Marianne stopper som næstformand, men bliver siddende som bestyrelsesmedlem og 

beholder AIA, IHL, venskabsprojekter, nørklerne, infomøder, frivillighus 
➢ Mie indtræder som ny næstformand 
➢ Finn fortsætter som kasserer 

 
2) Godkendelse af referat = godkendt 
 
Information 
3) Nyt fra formanden   

• Opfriskning af 10-mands mødelokalet 

• Koncert til støtte for Ukraine 10/4 10.30-11.30 
▪ Odense symfoniorkester giver koncert, Lene Krogh giver status på Ukraine 

• 2 praktikanter fra Landskontoret 
▪ Se lokalafdelingen 
▪ Afdelingsinfo, butikker, kommunikation 

• Møde 11/4 snitflader med paratnetværk (konsulent Heidi) 

• Gavekort 200 pr. styk (afvises) fra LK til ukrainere 

• Der udleveres fortsat tøj fra sorteringen (overvej tolk og gæstebog) 
 
Konklusion: 
➢ Jeanet er tovholder på tøjudlevering (inkl. legetøj) fx fredag eftermiddage 
➢ Jeanet og Susanne S laver vagtplan og koordinerer med Rie og Louise (samaritterne) 
➢ 3 cafeer (Bramstrup, HCA og Nyborgvej) oprettes, 3 x AL er fundet (Kirsten, Jette og Lone) 
 
4) Malawi    

• Vacciner i september 

• DK delegation laver pigeskole for 100 piger i gymnasiealderen – regnskab via LK 
 
Drøftelse 

 
5) Ukraine, snitflader (kommunen/RKO)  

• 50 ankommet (Bramstrup og Nyborgvej)  

• 7 adresser (Louise og Vincent), pres fra Odense kommune  
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• 50 hjælpere på samaritternes liste 

• 200 parathjælpenetværk (ad hoc)  

• Møde 7/4 om RK opgaver (Per med)  

• Odense kommune giver tilskud 100 pr voksen og pr barn pr dag til private værtsfamilier  
 
Beslutning 
 
6) Budget (butikker og førstehjælp)   

• Butikkerne har præsteret bedre end budgetteret 

• Førstehjælp ingen ændring 

• 200000 kr. afsat til nye lokale sociale aktiviteter 

• 250.000 (omsætning fra 3 butikker) er sendt til Ukraine 

• Pænt og robust økonomi (budget bedre end forudset) 

• Sociale aktiviteter skal bruge nogle penge 
 
Konklusion: 
➢ Ramme på 100.000,00 kr. afsat til lokal samarbejdsaftale med UngOdense  
➢ 10 familier sendes på RK FamilieCamp 
➢ 10 pladser gives til Eventyrcamp for børn og unge under URK 

 
7) Opfølgning på generalforsamlingen 

• Godt fremmøde  
 
Konklusion: 
➢ Samme setup til næste års generalforsamling 
 
8) Kalender Bestyrelsesmøder   
➢ 5/5 
➢ 2/6 
➢ Datoer for 2. halvår 2022 aftales på bestyrelsesseminaret 
 
9) Eventuelt  

• Fællesskabsstafetten – overvej åbent hus 9/6  

• 27-29. maj RKO bod på havnekulturfestival – tema genbrug (Katrine laver vagtplan) 
 
 
Dato:   Referent: 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Helle Rainey 

 
 

 


