
 

 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

mandag den 12. december 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  
Frank Elnegaard Knudsen 
Janne Lillebæk Christensen  
Mette Eskildsen 
 

Mødedatoer for 2. halvår af 2016 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 Vi tilføjer punktet ”Værket”, hvor Jørgen 
har nyt fra denne front. 

 

2. Julehjælp (Lizzi) 
 

Er der aftaler på plads? 

 

 Vi skal give besked til Brugsen inden d. 
19. december. 

 
 Der er stadig mulighed for at søge hjælp. 

 
 Enkelte har ikke søgt, fordi de ikke kunne 

finde midlerne til at opsøge deres 
sagsbehandler, der skal underskrive 
ansøgningerne. Hertil svarede Lizzi, at 



 

 

kontakten til sagsbehandlere kan 
håndteres telefonisk. 
 

 Torsdag d. 22. december mellem 15.00-
17.00 kan pakkerne afhentes. 
 

 Vi kan tilbyde hjælp til fire 
flygtningefamilier 
 

 Vi kan ikke tilbyde gavekort til Butikken 
til familier, som får hjælp fra andre 
organisationer, fordi vi i Røde Kors har 
det princip, at vi ikke understøtter andre 
organisationers arbejde. 

 
 Jørgen har skaffet varevogn til at 

transportere pakkerne fra Brugsen til 
Caféen. 
 

 Niels printer gavekort, så snart han får 
oplyst det nøjagtige antal, der skal 
printes. 
 

3. Mødetider første halvår 2017 – Franks udspil 
 

Bestyrelsesmøder 

Mandag d. 9. januar 
Tirsdag d. 7. februar 
Onsdag d. 5. april 
Mandag d. 29. maj 
 

Afdelingsmøder: 
Mandag d. 20. marts 
Tirsdag d. 9. maj 
 

Generalforsamlingen lægges tirsdag d. 28. februar 

 

 Hvis nogle har indvendinger mod 
udspillet til mødetiderne i første 
halvår af 2017 (som I finder i venstre 
kolonne), må I endelig kontakte mig.  

4. Røde Kors-festival 
 

Drøftelse på baggrund af oplæg fra Susanne Rystok. 

 

Dette punkt er udsat til næste møde.  

5. Orientering om Primus Motor (kl. 19) 
 

 Primus Motor er et Røde Kors-projekt, hvor målgruppen er 
indsatte i fængsler og hvor målet er ved hjælp af 
kvalificerede frivillige at lette overgangen fra tilværelsen 
som indsat til livet udenfor murerne. 
 

 Projektleder Birna Esgerd Rohde og Anne Joy orienterer om 
projektet. 
 

 Mette Eskildsen, der har henvendt sig til Røde Kors 
Ringkøbing om et lignende, deltager under behandling af 
dette punkt. 

 

 
 Vi bliver ikke en del af Primus Motor. Det 

er Mettes vurdering, at der er et behov 
for en lignende ordning her i kommunen 
– især blandt unge, der bliver løsladt. 
 

 Det lyder rigtigt spændende og oplagt 
med en fængselsbesøgstjeneste, fordi vi 
har et arresthus i Ringkøbing (pt. 17 
indsatte). Dog kræver det, at der er 
nogen, der er villig til at lægge en del 
arbejde i det. 

 



 

 

 Vi sætter besøgstjeneste på listen over 
aktiviteter, vi på sigt kunne beskæftige 
os med. 
 

6. Hjertestarter 
 

Ved butikken: Der er accept fra Per Green. 
 

Ved cafeen: Lars Knut er positiv overfor ideen. Han vil gerne 
sælge os en hjertestarter. Han oplyser, at hvis hjertestarteren 
skal hænges ud mod gaden, så kræver det tilladelse fra 
kommunen. 
 

Kort drøftelse:  
Skal vi købe den type hjertestartere, Røde Kors anviser? 
Skal en hjertestarter ved cafeen opsættes ud mod gaden? 

 

Vi udsætter dette punkt til næste møde. 

7. Orientering 
 

 Henvendelse fra Ældre Sagen om et eventuelt samarbejde 
på demensområdet (TSP) 

 

 Ny indsamlingsleder: Pia Vestergaard (Niels) 
 

 Elektronisk kalender: Status (TSP) 

 

 Thorkild blev kontaktet af Bent Møller 
Jensen vedrørende samarbejde på 
demensområdet, hvilket ikke er noget, 
der står øverst på vores liste over 
fremtidige aktiviteter 
 

 Pia Vestergaard har sagt ja til at blive 
den nye indsamlingsleder, hvilket er 
rigtigt positivt. 

 
 Ghita er indstillet på at blive den nye 

Facebook-ansvarlige (ellers må Ghita 
endelig råbe højt!) 
 

 Vi har indkøbt fem bærbare computere 
med Windows og Office-pakke til 1800 
kr. stk. hos Datalink. 

 
 Den ene af dem skal bruges i Butikken, 

og de fire kommer til sprogcafeen 
 

 Niels har fundet et skab til 500 kroner, 
der vil kunne fungere som et 
opbevaringsskab til de bærbare 
computere. Niels kører til Århus og 
indkøber dette skab og får i den 
forbindelse dækket halvdelen af hans 
omkostninger (150 kr.) 

 
 Vi skal have noget radiotid i æteren i 

juletiden. 
 

 Vi køber 100 lodsedler a 25 kr., hvoraf 8 
kroner går til Røde Kors. 

 

8. Reklame for netværk og familielejr 
 

Skulle Niels printe 40 af vores foldere om familielejr og netværk 

 Der er ingen grund til at vedlægge 
ekstra materialer, indtil der er en ny 
aktivitetsleder på plads. 



 

 

og lægge disse i julekasserne? 

 

9. Familienetværk – Susanne Rystok 
 

 Susanne slutter som aktivitetsleder for 
familienetværket/lejren og Susanne 
sørger for at der annonceres på 
Facebook, frivilligportalen, Radio 
Ringkøbing efter ny aktivitetsleder. 
 

 Susanne søger § 18 midler til 2017 - 
således at der er økonomiske midler 
når/hvis der findes en ny aktivitetsleder i 
2017 

 
 Vi deltog med fire familier i en 

ekskursion til Aros. 
 
 

10. Værket  Vi havde aftalt, at vi ville se, hvordan det 
gik det sidste halvår af 2016, og vi har 
kun haft to kontakter siden 
sommerferien. 

 
 Derfor opløses Værket, og vi bør trække 

vores brochurer og andre 
oplysningsmaterialer tilbage. 
 

 Selvom Ghita og Jørgen trækker sig som 
aktivitetsledere, vil de forsat gerne 
hjælpe med forskellige opgaver. 
 

 Selvom vi er ikke lykkes med at samle et 
hold, kan vi konstatere, at der er spredte 
behov. 
 

 Man kunne overveje at udvide 
besøgstjenesten til at inkludere andre 
grupper.  
 

 Thorkild undersøger, om det er muligt at 
tage denne aktivitet op i 
kommunekredsen. 

 

11. Eventuelt  Værkstedet mødes søndag d. 18. 
december kl. 12.00-16.00 til pakkespil og 
julehygge, og det vil i den forbindelse 
være hyggeligt, hvis vi dukkede op. Man 
bedes medbringe en pakke til 
pakkelegen. 

 


