
 

 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Pedersen AFBUD            
Mie Hansen AFBUD 
Susanne Rystok  
Jørgen Leegaard AFBUD  
Leif Benjaminsen  
Jonna Fæster AFBUD 
Frank Elnegaard Knudsen 
Dorthe Bülow  
Jette Annasofia Lunding Toft 
Gitte Berg Jensen 
 

Mødedatoer for 2. halvår af 2017 
 

Bestyrelsesmøder 
Onsdag d. 1. november 
Mandag d. 4. december 
 
Afdelingsmøder 
Mandag d. 9. oktober 
Mandag d. 20. november 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 Der er ingen bemærkninger til 
dagsordenen. 

 

2. Familielejr og café-sommerturen v/Dorthe Bülow 
 

 Familielejren var en succes. 
 

 

 Dorthe var afsted med otte familier, som 
primært bestod af enlige forældre med 
børn. 

 



 

 

 Familielejren har fællesspisning onsdag 
d. 4. oktober. 

 

 Fjand Ferieby er sat til salg, men til 
gengæld har Dorthe fået et tilbud på lån 
af Gamle Præstegaard (17 værelser, 8 
badeværelser og gratis rengøring) helt 
uden vederlag. Der er allerede reserveret 
til os fra mandag d. 17/9 til 24/9 2018. 
 

 Anders Thygesen får et svar fra Dorthe, 
hvor vi takker ja. 
 

 Dorthe snakker desuden med Caféen om 
lån af Gamle Præstegaard. 
 

 Dorthe overtager desuden posten som 
leder for Familielejren. 

 

3. Status på ungdommens Røde Kors 
 

 Vi inviterer formanden for Ungdommens 
Røde Kors og eventuelle aktivitetsledere 
til næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Indsamling – forløb og resultat v/Frank 
 

 Indsamlingen var en succes. 
 

 Vi nåede et samlet resultat på 127.526 
kroner. 

 

 Aktivitetslederen (Pia Vestergaard) 
briefer os om dette på afdelingsmødet 
mandag d. 9. oktober. 

 

5. Planlægning af bestyrelsesseminar lørdag d. 4. 
november 
 

1) Opgaver for bestyrelsen 
2) Roller i bestyrelsen 
3) Samspil mellem bestyrelsesmedlemmer 
4) Bestyrelsens samspil med aktiviteterne 
5) Samspil med eksterne 

 

 Frank skriver rundt og hører, hvilke 
medlemmer af bestyrelsen ønsker at 
deltage, så vi kan få afklaret det så 
hurtigt som muligt. 

 
 

6. Dagsorden til afdelingsmøde d. 9. oktober 
 

 Marianne Albinus, som er ny leder for 
Sprogcaféen, inviteres med. 

 

 Forskønnelse af Caféen og status på 
hjertestarter v/Leif Theilgaard 

 

 Resultat af indsamling v/Pia Vestergaard 
 

 Status på Introduktion til Røde Kors d. 
23. oktober 

 

 Status på nytårskur 
 
 Førstehjælp for frivillige v/Leif 



 

 

Benjaminsen 
 

7. Røde Kors festival v/Susanne 
 

 Vi skal finde ud af, om der nogen, der har 
lyst til at arbejde videre med aktiviteten 

 

 Kim Grøn er villig til at arbejde videre 
med projektet. 

 

 Vi skal blive enige om de nærmere 
rammer for projektet, først og fremmest, 
hvordan får vi folk ind af døren. 

 

 Susanne indkalder aktivitetsgruppen 
med henblik på at få afklaret, hvad der er 
realistisk, og hvad vi bør arbejde videre 
med. 

 

 Ulla Bjerg Thomsen bør inviteres med, da 
denne aktivitet kommer til at involvere 
Caféen. 

 

 Man kunne med fordel indhente nogle 
§18 midler i forbindelse med denne 
aktivitet 

 

8. Afdelingens Internationale Arbejde  
v/Jette Annasofia 
 

 Der er kommet en forespørgsel fra AIA 
(Afdelingernes Internationale Arbejde), 
der ønsker at vide, hvilke lande vi ønsker 
at støtte. 

 

 Jette Annasofia kontakter Mie med 
henblik på at få afklaret, hvad status er, 
dvs. hvilke lande vi støtter, og med hvor 
mange midler. 

 

 Vi tager det op på bestyrelsesmødet 
mandag d. 1. november. 

 

9. Introduktion til Røde Kors d. 23. oktober 
 

 

10. Nyt fra Netværk MidtVest 
Budgetmøde d. 7. november 

 

 Det punkt tager vi på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

11. Nyt fra Kommunekredsen 
 

 Dette punkt tager vi på næste 
bestyrelsesmøde. 

 

12. Nyt fra formanden 
 

 Møde i integrationsarbejdet d. 12. september 
 

 Ny leder af Sprogcaféen: Marianne Albinus 
 

 Fængselsbesøgstjeneste 

 Dette punkt tager vi på næste 
bestyrelsesmøde. 



 

 

 

 Samarittelt 
 

 Caféen: Hennings ansættelser er forlænget ét år til (til 
udgangen af 2018) 

 

13. Eventuelt 
 

 Frank skriver til aktivitetslederne og 
beder dem spørge deres frivillige, hvor 
mange der har lyst til at deltage i 
Introduktion til Røde Kors mandag d. 23. 
oktober. 
 

 Susanne oplyser, at hun holder pause i 
bestyrelsesarbejdet, indtil 
generalforsamlingen i foråret. Susanne 
forsætter med de opgaver der vedrører 
Caféen og med arbejdet med 
Familielejren, indtil Dorthe overtager. 

 

 


