
 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Meld venligst afbud til Frank Knudsen: 
frank_knudsen01@hotmail.com 

 

 

 

Møde tidspunkt 
 

mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Pedersen               
Niels Andersen                                             
Mie Hansen              
Susanne Rystok AFBUD                                                                                   
Lizzi Bøggild AFBUD                                                               
Jørgen Leegaard                                     
Peter Lund Andersen                  
Leif Benjaminsen 
Jonna Fæster AFBUD                                                       
Frank Elnegaard Knudsen 
Janne Lillebæk Christensen 

Mødedatoer for 1. halvår af 2016 

 
 

Bestyrelsesmøder 
23. maj kl 19.00 
Afdelingsmøde 
25. maj kl. 18.30 (uden mad) 

1. Orientering fra Anne Marie Thorup om 
integrationsindsatsen 
 

Cykelrov: En kontaktperson har 
observeret tyveri af cykler blandt syriske 
flygtninge, hvilket kunne give anledning 
til meget dårlig omtale. Der er sendt en 
mail rundt blandt kontaktfamilier, der 
oplyser om problemet. Det kunne være 
fordelagtigt, hvis vi kunne finde en cykel-
kyndig person, der kunne hjælpe på det 
område. Generelt mangles der cykler 
blandt flygtninge. En aktivitet her i huset, 
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der sigter mod reparation af cykler er 
blevet drøftet. Foreløbigt kaldes 
aktiviteten ”kædetræk”. Tanken er, at 
man kunne oprette en sådan aktivitet i 
kælderen, men det forudsætter 
naturligvis, at vi får tilladelse til at afvikle 
en sådan aktivitet i ejendommen af 
udlejer og kommunen. Man kunne 
eventuelt ansætte en fleksjobber med 
tilskud fra kommunen.  
 
Tovholdere: Anne-Marie magter ikke at 
være tovholdere for forskellige 
grupperinger af flygtninge (det være sig 
unge, der spiller fodbold eller syklubber 
for flygtningekvinder), fordi disse 
aktiviteter er meget tidskrævende. 
Generelt er integration en 
ekspanderende udfordring, som vi i Røde 
Kors ikke kan løfte selv. Det er ikke nemt 
at få frivillige til at følge forskellige 
aktiviteter til dørs, da disse ofte er meget 
forpligtende.  
 
Fodbold med flygtninge: Denne aktivitet 
gik i vasken pga. sprogproblemer. 
Desuden var det sportslige niveau alt for 
lavt blandt flygtningene, hvilket 
afskrækkede de danske frivillige.  
Det har generelt været svært at finde 
frivillige (tovholdere) til den slags 
aktiviteter.  
- Kunne man tage fat i større medier med 
henblik på rekruttering af frivillige til 
sådanne aktiviteter?  
- Ville det være en idé at tage fat i en 
udlænding, der har været bosat her i 
længere tid, der kunne være tovholder 
på aktiviteter, der er rettet mod 
flygtninge. Udlændinge ville selv have en 
interesse i at deltage i sådanne 
aktiviteter, da det ville fremme 
mulighederne for et statsborgerskab.  
- Bør vi støtte op om igangværende 
aktiviteter i Damtoften, i stedet for at 
starte vores egne op? Det kræver mange 



 

 

tid og kræfter at starte den slags 
aktiviteter op.  
Anne Marie bør ikke involvere sig i flere 
aktiviteter. I stedet bør Niels og Thorkild 
tage kontakt med aktivitetsledere i 
Damtoften (Winnie Højgaard Clausen) 
med henblik på at fremme 
integrationsarbejdet. 
 
Flygtningebetaling: De frivillige synes, at 
det er forkasteligt, at man opkræver et 
gebyr for fx kaffe og the blandt 
flygtninge, især i lyset af de seneste 
stramninger i disses rådighedsbeløb. 
Man har meldt ud, at hvis vi insisterer på 
at indkræve den slags betalinger, er de 
frivillige villige til selv at betale for 
flygtningenes kaffe og the. 
- Bør vi lave en undtagelse i forhold til 
flygtninge? På den ene side skal vi passe 
på med forskelsbehandling (fx at kaffen 
er gratis for flygtninge, men ikke for 
ensomme), på den anden side er der en 
meget væsentlig forskel i indkomst 
blandt fx flygtninge og danske gæster i 
cafeen. Der er noget principielt forkert i, 
at frivillige ikke kan få en gratis kop kaffe. 
Det bemærkes, at brugerne og de 
frivillige i Værkstedet ikke betaler for 
kaffen. Vi bliver enige om, at der 
fremadrettet ikke er brugerbetaling på 
kaffe og the for alle. 
 
Cirkusbesøg: Søndag d. 22. maj tager 14 
voksne og 22 børn i cirkus. Røde Kors 
betaler for is.  
 
Problemer med printer: Vi oplever forsat 
problemer med printeren. Vi arbejder 
stadig på at fremstille/fremskaffe en 
manual. Vi holder desuden fast i 
privatbrugerbetaling.  
 
G-Faktor: Vi befinder os i en bølgedal. Vi 
ligger omkring en seks stykker om ugen, 
hvilket er en betragtelig tilbagegang. 



 

 

Dette skyldes at G-Faktor i det tidsrum 
laver aktiviteter rettet mod flygtninge. 
Anne Marie har taget kontakt med disse, 
men henblik på at koordinere det, så vi 
ikke spænder ben for hinanden. G-Faktor 
har desuden også oplevet en tilbagegang 
i besøgende. 
 
I forbindelse med Kultursammentræf har 
Forstander på Vestjysk Højskole, Else 
Mathiesen, udtrykt interesse for at 
samarbejde med os i Røde Kors, hvilket 
ville være oplagt. 

2. Evaluering af nålefest 

 

Det gik udmærket. Der var lidt problemer 
i forhold til foredragsholderen, der ikke 
var særligt fokuseret på Røde Kors’ 
aktiviteter, men derimod politiske og 
kulturelle aspekter.  
Man bør effektivisere processen omkring 
nåleuddelingen. Der er stadig problemer 
i logistikken, hvilket virker lidt rodet. Det 
skal helt klart forbedres.  
Det bemærkes desuden, at få fra 
integrationsområdet var mødt frem. 
Disse er ret autonome, hvad den slags 
angår, men vi er naturligvis opsatte på at 
styrke kontakten med disse. 

3. Status på arbejdet med informationsmaterialer 
(foldere) 

 

Vi har et foreløbigt layout. På forsiden er 
en oversigt over forskellige aktiviteter. 
De forskellige aktiviteter er beskrevet 
med tovholdere. Vi finder et tidspunkt, 
hvor vi kan blive enige om at mødes. 
Layoutet passer perfekt til standere i 
forbindelse med frivillige dage. 
 

Vi aftalte på et tidligere møde, at 
teksten til de forskellige aktiviteter 
skulle ligge færdig primo maj. Ingen 
aktivitetsledere har dog indtil videre 
afleveret noget materiale.   
 
Udarbejdelse af brochurer for aktiviteterne 

 

Det foreslås, at der udarbejdes brochurer for alle  

aktiviteterne, og at disse udformes efter følgende  

retningslinjer: 

 

Layout: 



 

 

To-fløjet (som udgangspunkt) 

Lille format 

Med billede 

Ensartethed mht. placering af at det røde kors. 

 

Omfang: 

100-200 ord. 

 

Indhold: 

Kort beskrivelse af aktiviteten - herunder antal  

frivillige og brugere (i de aktiviteter hvor man har  

sådanne) 

Mødetidspunkter og varighed 

Kontaktoplysninger 

Henvisning til hjemmesiden og Facebook 

4. Planlægning af afdelingsmøde:  

 Evaluering af nålefest 

 Tema: Nye former for frivillighed 

 Nyt fra aktiviteterne 

 Skal vi opfordre aktivitetslederne til at sende en 
anden repræsentant, hvis de er forhindret i at 
deltage? 

Evaluering af nålefest bør være et fast 
indlæg. 
  
Det virker ligeledes relevant forsat at 
diskutere nye former for frivillighed, så vi 
forsat arbejder på at få integreret nye 
typer frivillige i forskellige aktiviteter. 
Andre afdelinger har haft svært ved at 
inddrage forskellige frivillige. Vi skal som 
organisation kunne være 
omstillingsparate og kunne favne ad hoc 
frivillige. Hvad skulle målet være for 
sådan en diskussion? 
Vi bør indskærpe overfor aktivitets-
ledere, at de skal sende en repræsentant, 
hvis de selv er forhindret. Det er vigtigt 
for os at vide, hvad der foregår i de 
forskellige aktiviteter. Samtidig skal vi 
være forsigtige med at pålægge 
aktivitets-ledere et krav om at udfærdige 
et kvartalsskrift. Det er ikke alle 
aktivitets-ledere, der bør pålægges den 
slags, og det ville unødvendigt belaste de 
frivillige. 

5. Ferielejre: status? 
 

Vi har ikke kunnet finde deltagere blandt 
flygtningefamilier, da flygtningebørn ofte 
ikke er trygge ved det og blandt andet 
ikke vil afsted alene. Der er desuden 
udfordringer i forbindelse med det 
sproglige. Man kunne med fordel tage 
det med i sine overvejelser, når man 
udvælger deltagere til den slags 
aktiviteter.   
Vi kunne desuden have et samarbejde 
med kommunen i forbindelse med den 



 

 

slags arrangementer (familielejre etc.). 
Vi kunne desuden i forbindelse med 
Julehjælpen oplyse om muligheden for 
ferielejre. Det bemærkes, at kommunen 
ofte ikke kan finde ressourcer til at være 
behjælpelige i den henseende. Man 
kunne med fordel kontakte 
økonomiafdelingen i stedet for 
familieafdelingerne.   
Ligeledes kunne vi tage kontakt til 
folkeskoler men henblik på at oplyse om 
muligheden for at deltage i den slags 
aktiviteter.  

6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 
Frivilligcentret den 18. maj:  

Dagsorden: Fusion med Ildsjæle- 
og Frivilligakademiet 

Torsdag d. 18. maj i Højmark 
Forsamlingshus. 

7. Frivilligdag på Torvet, Ringkøbing, den 20. august 
 

Der er bred enighed om, at vi bør 
forsætte, men at der bør være mere 
dynamik i forbindelse med disse 
arrangementer.  
Deltagerne skal ikke sidde fast i 
standende, men komme ud og snakke 
med folk. Der skal være åbne sider og en 
mere åben kontakt til publikum.  
Vi undersøge muligheden for at få nogle 
teatergrupper til at lave nogle aktiviteter, 
der kunne fænge folks opmærksomhed. 
Man kunne fx få en ambulance ned, der 
kunne tiltrække opmærksomhed.  
Mandag d. 23. maj er der møde igen.  
  

8. Nyt fra formanden:  

 Afslag på deltagelse i Primus Motor (fanger på 
vej til løsladelse) 

 PC'er til butikken: Har nogen ældre PC'er, der 
(måske) kan bruges? 

 Kontakt til URK. 

Vi kommer ikke med som Primus Motor i 
samarbejdet med projektet vedrørende 
indsatte på vej til løsladelse. Dog kunne 
vi lave noget lokalt. Det bemærkes, at 
det er en ret dyr aktivitet (250.000 årligt).  
Vi kunne fx huse en sådan aktivitet uden 
at have ansvaret for det økonomiske. 
 
Sekretæren hører de IT-ansvarlige på 
gymnasierne, om de ville være 
interesseret i at donorer bærbare 
computere til butikken. 



 

 

 
EVENTUELT: 
 
Fremadrettet vil der blive udvalgt nogle 
datoer, hvor der vil blive mulighed for 
frivillige til at få samtaler med ledelsen. 
 
Der er mulighed for at tage et online- 
kursus i opstart for nye frivillige. Dette 
kan man søge information om på 
www.mitrødekors.dk 
 
Det bliver til ét hold i førstehjælp. Vores 
katalog kommer med ud til samtlige 
frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Dette virker til at være en rigtig god 
markedsføringsmodel. 

 

http://www.mitrødekors.dk/

