
 

 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

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

Mødedatoer for 1. halvår af 2017 
 

Bestyrelsesmøder 
Onsdag d. 5. april 
Mandag d. 29. maj 
 
Afdelingsmøder: 
Mandag d. 20. marts 
Tirsdag d. 9. maj 
 
Nålefest 
Onsdag d. 19. april 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Fremtidens Café 
 

 Den første time bruger vi sammen med 
aktivitetslederne til en drøftelse om fremtidens 

Vi drøfter visioner for Caféen med henblik på 
at få afklaret, hvilke kvalifikationer, vi bør 
efterspørge i stillingsopslaget. 



 

 

café, som Leif Theilgaard styrer. 
 

 Oplæg til drøftelse: En opdatering af oplægget til 
bestyrelsesmødet den 9. januar (pkt. 8) 

 

 

3. Generalforsamling den 28. februar 
 

 Kandidater? 
 

 Aftale med dirigent? 
 

 Annoncering 
 

 Praktiske forhold: Borddækning og forplejning 
 

 Beretning: Udkast omdeles på mødet 

 

KANDIDATER 
 

Vi har forsat antennerne ude i forbindelse 
med rekruttering af medlemmer til 
bestyrelsen. 

 

Vi kommer til at mangle mindst to 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

Kunne vi finde bestyrelsesmedlemmer fx 
blandt frivillige i butikken? 

 
DIRIGENT OG ANNONCERING 
 

I forhold til annoncering og dirigent er vi 
dækket ind. 
 
PRAKTISKE FORHOLD 
 

Vedrørende de praktiske forhold mødes vi en 
halv til en hel time før (kl. 18.00) med henblik 
på borddækning og forplejning. 

 

Vi serverer ostemadder og boller. 
 

Vi benytter ikke projektor, men holder os til 
omdeling af kopier. 

 
BERETNING 
 

Thorkild gennemgår hurtigt beretningen, 
hvorefter han sender denne til bestyrelsen. 

 

4. Kommunekredsen 
 

 Orientering fra møde den 9. januar 
 

 Ældrelejr holdes i uge 24 

 

 

5. Netværk MidtVest 
 

 Årsmøde den 13. marts kl. 17-21 i Sognegården, 
Brande 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at 
deltage. 

6. Nyt fra Frivilligrådet 
 

 Herunder tildeling af §18-midler 

 

Frivilligrådet arbejder forsat på at søge §18 
midler, og vi afventer, svar på, hvem der har 
fået tildelt disse. 

7. Ferielejr for børn 
 

Der er søgt 20.000 kr. til Paarup lejren, 
hvilket vi forventer at få til otte 
unavngivende pladser. 
 

Peter vender tilbage, når han har overblik 
over, hvor meget vi eventuelt kan få tildelt. 



 

 

 

8. Nålefest  
 

 Hvem vil fremadrettet arrangere denne? 

 

Onsdag d. 19. april afholdes der nålefest. 
 

Jørgen er tovholder på dette års nålefest. 
 

Vi starter 16.30-17.00. 
 

Vi bør vægte det sociale, hyggen og selve 
nåleuddelingen, og ikke kede folk med for 
meget taletid 

 

Selvom det handler om de frivillige, kunne vi 
muligvis trække på folk fra indsamlings-
gruppen og/eller containerfolkene fra 
butikken 

 

9. Opfølgning på tidligere møder 
 

 Hjertestartere 
 

 Fængselsbesøgstjenesten: Ideer til aktivitetsleder? 
 

 Oprettelse af demenscafé 

 

Dette punkt udsættes til et senere møde 

10. Familielejren (Susanne) 
 

Sanne Zarp er blevet aktivitetsleder for 
denne aktivitet.  
 

Vi mødes d. 21. februar (kl. 19.00) for at se, 
hvad der er af folk omkring familielejren og 
for at sikre reservation af lejren. 

 

11. Orientering fra formanden 
 

 Indbrud i butikken 
 

 Henvendelse om mulighed for at tjene penge ved 
salg 
 

 Besøg hos familie med støttebehov 

 

INDBRUD I BUTIKKEN 
 

Der blev stjålet en kasse med et par 
hundrede kroner og forvoldt en mindre 
skade på vinduet – vi iværksætter reparation 
af dette. 

 

Vi bør fremadrettet sikre vinduerne indefra. 
 

HENVENDELSE OM MULIGHED FOR SALG 
 

Vi har afvist henvendelsen vedrørende 
mulighed for at tjene penge ved salg. 
 
BESØG HOS FAMILIE MED STØTTEBEHOV 
 

I forbindelse med besøg hos familie med 
støttebehov skriver Thorkild skriver et 
stillingsopslag med henblik på at finde en 
frivillig. Dette bør sendes til Ghita og bør 
lægges i butikken. 

 

14. Danmark spiser sammen  
 

 Folkebevægelsen mod ensomhed 
 

Der kører en kampagne i uge 17, hvortil man 
per afdeling kan søge 15.000 kroner per 
afholdt arrangement. 

 

Onsdag d. 22. februar er der søgefrist. 
 

Som en del af denne bevægelse bør vi følge 



 

 

op på, om vi kan indgå i et samarbejde med 
andre aktiviteter. 

 

13. Afdelingernes Internationale aktiviteter 
 

 Hvem skal dække denne post, når Niels 
forlader os? 

 

Vi må lægge hovederne i blød og finde én, 
der kan forsætte Niels’ arbejde, når denne 
fratræder. 

14. Nåleregnskab og pressemappe 
 

 Vi skal have fundet én eller flere, der vil overtage 
ansvaret for disse. 

 

Sekretæren varetager denne funktion 
fremadrettet. 

15. Eventuelt 
 

 

Ingeborg Ahle fra nørklerne er blevet 
indstillet til månedens buket, som udleveres 
mandag d. 20. februar – alle opfordres 
naturligvis til at deltage.  
 

Husk at deltage i kursus for nye 
bestyrelsesmedlemmer d. 22. april, Severin, 
Middelfart: tilmelding senest d. 15. marts på 
telefon: 35299523 eller 
mitroedekors.dk/kurser 

 

 


