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Referat af bestyrelsesmødet  
10. februar 2022 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, Jeanet Vandling (Teams), 

Katrine Graversen, Susanne Salling, Heinz Lorenzen, Helle Rainey (ref.) 
 
Fraværende:  Henning Holm Sørensen, Jesper Smith, Jesper B Andersen 
 
1. Primus Motor (herefter = PM) v/Jakob Ernstved Rasmussen  
 

• PM starter op med 1. samtale før løsladelse og er tiltænkt som støtte op til 1 år efter løsladelsen 
(reelt set stopper kontakten som regel efter 2-3 mdr.) 

• Der er tilknyttet de samme 2 frivillige til hver sag (leads kommer fra fængslet, socialrådgiver eller 
fængselsbesøgstjenesten – totalt = 10 PM frivillige i Odense 

• 1. løsladelsesdag er svær for alle 

• Man mødes og går fx en tur (ofte med hund) samt yder generel støtte til opretholdelse af en normal 
tilværelse 

• Dokumentation for at PM virker: 67% tilbagefald uden mentor, 22% med mentor 

• PM nu forankret i Kbh. (dyr aktivitet med mange transportudgifter), men ønsker stadig bånd til 
Odense 

 
2. Godkendelse af referat  
➢ Referat af 11/1 2022 = godkendt  
 
Information 
 
3. Nyt fra formanden  

  

• Røde Kors Århus’ bestyrelse var på besøg 27/1 2022 (dato for genbesøg skal findes) 
o Præsentation af begge afdelinger: mange af de samme aktiviteter, men Århus skilte sig ud 

ved Skejby sygehus (vejvisere), Herberg for hjemløse og cykelture 
o Århus har samskabelse med kommunen (bl.a. stiller Århus kommune busser til rådighed 

for Århus afdelingen 
o Odense åbnede 2 overskudsgivende butikker under corona 
o LK dækker ½ af Århus’ udgifter til førstehjælp (ikke kommunikeret bredt ud) 

 

• TV2 Fyn 
o Promovering af værkstedsåbning Østerbro 

 

• Besøg af Landskontoret (LK) 4/2  
o Emne ledelse af lokalafdelingerne, bottom-up tilgang ønskes 

 

• Uddeling af nåle 
o Arrangement for modtagere af 5+10 års nåle planlægges  

 

• Hans Staunsager på aktivitetsledermødet 18/5 (17-21) om ledelse og kommunikation  

• Bjarke Skaaning, på Generalforsamling 23/3 (17-21) 

• 3 butikslederansøgninger modtaget via FB til Fjordsgade  
 

4. Nyt fra de sociale aktiviteter   
 

• Louise er valgt som ny AL for samaritterne 

• AL skal tage fat i kommunikation ift. SoMe 
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• Familievenner og jobmentor er slået sammen, fælles ledelse med 2 AL 

• Besøgstjenesten mangler besøgsleder og besøgsvenner (lukket for optagelse) 

• Tur til Kliplev i efteråret for Nørklerne 

• Ny AL fundet til Vågetjenesten 

• Forslag om cafe overvejes for kvinder på 40-50 (børnene er fløjet fra reden) i Vollsmose 
 
Drøftelse 

 
5. Energigennemgang af butikkerne  

 
Konklusion: 
➢ Energigennemgang laves i Fjordsgade (kr. 10-12.000,-) 

  
6. Indkøb (leverandører)  

• Flere forskellige leverandører på tværs, fx Lomax/Red Office på kontorartikler, kan evt. samles 

• Samaritterne køber ind separat 

• Relationer betyder meget i RKO 

• Bus, rengøring, mad – overvej om tilbudsindhentning + fast leverandør hver gang 

• Next step = få volumen til vurdering om yderligere tiltag 
 
7. Budget 2022 gennemgang  

• Kommunikation: spredes ud på aktiviteterne 

• Tænk nye sociale aktiviteter lokalt 

• Ny mandecafé i støbeskeen 

• Aktiviteter skal bruge penge i aktiviteten – overvej brugerbetaling 
 
Konklusion: 
➢ Frivilligudgifter går fra kr. 300 til 450,- 
➢ Budget er godkendt og klart til præsentation på generalforsamlingen 
 

Beslutning 
 

8. Kalender  
a. Forslag til bestyrelsesmøder = 15/3 
b. Dato for bestyrelsesseminar = 21/5 

 
 
Dato:   Referent: 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Helle Rainey 

 
 


