
 

 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

   

 

Møde tidspunkt 
 

mandag den 12. september 2016 kl. 
19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

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

Mødedatoer for 2. halvår af 2016 

 
 

Bestyrelsesmøder 
14. november kl. 19.00 
12. december kl. 19.00 
 
Afdelingsmøde 
10. oktober kl. 19.00 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

2. Opfølgning på drøftelse om integration på 
afdelingsmødet den 29. august: 
   "Der mangler aktiviteter for unge flygtninge i 
Ringkøbing. 
   Kunne man få musikskolen til at sponsorere et 
musikhold? 

 

 Et musikhold virker til at være en god idé. 
 

 Burde vi invitere kommunens 
integrationsmedarbejdere til en samtale om 
mulige tiltag? 

 

 Vi kunne benytte os af FIA og i den 



 

 

   Hvordan får vi hjulpet flygtninge ud i foreningerne? 
Kunne man udpege én, der havde det som sin funktion? 
Kunne det være en ny aktivitet i Besøgstjenesten? 
  Man kunne eventuelt satse på en ressourcestærk og 
velintegreret flygtning. 
  Samme tiltag kunne være interessant i forhold til 
ensomme (Værket og Besøgstjenesten)." 

 

forbindelse invitere repræsentanter fra 
erhvervslivet, kommunen, frivillige 
foreninger etc. 

 

 DGI kunne også bringes på banen. 
 

 Folkeoplysningen kunne måske bidrage til 
integrationen, hvis man kørte det under 
folkeoplysningsloven. 

 

 Kunne man invitere Birgitte Damgaard 
Nielsen til et bestyrelsesmøde med henblik 
på at dele erfaringer. 

 

3. Anden opfølgning på afdelingsmødet den 29. 
august: 
  "Kunne man lave en lokal Røde Kors-lejr for vores 
brugere med fokus på det interne samarbejde og det 
frivillige arbejde?" 

 

 

 Røde Kors-lejren er ment som en udbygning 
af familielejren, hvor vi laver en lejr for de 
forskellige aktiviteter med henblik på intern 
inklusion. 

 

 På sigt vil de forskellige aktiviteter i højere 
grad samarbejde. 

 

 Det virker mere ”ufarligt” for målgruppen at 
tage på Røde Kors lejr, og ikke et højskole 
koncept. 

 

 AOF har lavet et integrationsprojekt i form af 
et café projekt med henblik på at få 
forskellige aktører til at hjælpe flygtninge, 
hvor man netop opnår en sådan 
synergieffekt. 
 

 Vi skal naturligvis sikre os, at vi har de fysiske 
rammer til at kunne gennemføre en lejr af en 
sådan størrelse. 
Kunne man fx benytte sig af efterskoler 
(Dejbjerg Lund etc.)? 
 

 Vi bør tage punktet op på bestyrelsesmødet i 
oktober, så vi er ude i god tid. 

 

4. Frivilligdage 
Deltagelse den 11. november. 

Se program på frivilligdage.dk 

 

 

 Bliver afholdt d. 10-12. november. 
 

 Der er tilmeldingsfrist d. 15. september. 
 

 Man skal selv tilmelde sig. 
 

 Et formål er at introducere unge mennesker 
for forskellige frivillige foreninger.  

 

 Vi bør opfordre vores aktiviteter til at 
tilmelde sig denne aktivitet. 

 

5. Evaluering af Frivilligdag på Torvet den 20. august 
(Jørgen) 

 

 Man oplevede arrangementet som en stor 
succes, og vil gerne, at vi (Ringkøbing) holder 



 

 

 et lignende arrangement fremadrettet 
 

 Der syntes at have være en gevaldig 
kommunikation på tværs af de forskellige 
deltagere, hvilket netop var meningen. 

 

 Der synes ikke at have været nogle reelle 
kritikpunkter. 

 

6. Orientering fra møde i Kommunekredsen, herunder 
møde om julehjælp 
 

 

Begge møder blev afholdt d. 6. september. 
 

Kommunekredsen 
 

 Jørgen Pedersen deltager for samaritterne: 
travl sommer; flere skal på kursus, hvilket 
kunne være en udfordring rent økonomisk. 

 

 Ældrelejren blev evalueret meget positivt. 
Afdelingen i Egvad med frivillige fra Skjern vil 
arrangere lejren næste år 

 

Julehjælp 
 

 Vi fordeler julehjælpen som sædvanligt og 
kun til børnefamilier. 
 

 RK retter henvendelse til byens 
legetøjsbutikker, hvor vi foreslår at købe et 
gavekort til 100kr. Vi håber på, at de vil yde 
et tilsvarende beløb. 

 Forsøget er med henblik på, at forældrene 
skal købe gaver til børnene, idet der er 
forældre, som ikke har råd til gaver. 

 

 Vi kunne kontakte integrationsafdelingen og 
børne-ungeområdet med henblik på at 
udpege ansøgere så hurtigt som muligt. 

 

 Kunne man fremadrettet systematisere 
nørklernes bidrag?  

 

7.  Foreløbig opsamling på ledelsessamtaler 
 

 

Status er, at Thorkild har været hele vejen rundt 
(på nær én person). 

 

Input generelt: 
 Økonomisk rådgivning til brugere 

 

 Idéer til førstehjælp og integration 
 

 Nye aktivitetsledere burde have håndholdt 
information. 

 

 Man efterspørger en aktivitet, der samler de 
forskellige aktiviteter. 
 

 Ad hoc hjælp kræver organisering. 
 

 Værket bemærker, at det er en udfordring at 



 

 

gennemføre aktiviteten indenfor de 
nuværende rammer. 
 

 Generelt virker medlemmerne at være 
tilfreds med den måde, vi kører vores 
afdeling på. 

 

 Det har været rart for Thorkild at have hørt 
fra alle i et mindre forum. 

 

8. Orientering fra formanden 
 

 

 Anne og Karin har afholdt en samtale med 
Ina Jepsen, der har reageret på en af vores 
ansøgninger. 

 

 Der er intro til Røde Kors d. 31. oktober, og 
aktivitetslederne bedes opfordre deres 
frivillige til at deltage. 
 

 Fra Hovedbestyrelsen oplyses det, at 
International Røde Kors er tovholder på en 
ansøgning fra EU om hjælp til flygtninge fra 
Syrien.  

 

 Smid Tøjet kampagnen bliver evalueret og vil 
blive afløst af en ny kampagne i samarbejde 
med COOP. 
 

 Man undersøger procedurer i forbindelse 
med ophør af medlemskab af Røde Kors. 

 

10. Hvad skal på dagsordenen til afdelingsmødet 
mandag d. 10. oktober? 

 

 Tilmelding til spisning 
 

 Produktion af brochurer 
 

 Tilbagemelding fra ledelsessamtaler 
 

 En Røde Korslejr, der samler 
 

11. Eventuelt  

 Vista-print skal have forudbetaling, hvorfor vi 
skal have koordineret betaling. Desuden skal 
Vista-print have en fil med det nøjagtige 
format, hvilket er meget væsentligt af 
hensyn til kvaliteten. 

 

 De forskellige aktiviteter kan allerede nu gå 
ind og printe deres brochurer. 
 

 D. 21. september er der mulighed for at 
deltage i førstehjælpskursus for 2-3 frivillige 
fra kl. 8-12 i Skjern. 
 

 


