
 

 

 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

onsdag d. 1. november 2017 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

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

Mødedatoer for 2. halvår af 2017 
 

Bestyrelsesmøder 
Mandag d. 4. december 
 
Afdelingsmøder 
Mandag d. 20. november 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 

2. Integration v/Mie 
Orientering om midler som Røde Kors har modtaget til 
integrationsarbejdet 

 

 Lizzis mand har doneret lidt over 5000 kr. til 
integrationsarbejdet, som er resten af et 
beløb på 10.000 kr. som Lizzi samlede ind til 
Tilflytterforeningen i Holmsland Kommune. 

 

 Vi retter en skriftlig tak til Bernhard. 

 

3. Telefonpenge v/Thorkild 
 

 Bør vi forsat udbetale telefonpenge (som 
også dækker internetforbrug) til frivillige? 
 



 

 

 Thorkild lodder stemningen blandt de 
frivillige som eventuelt ville blive berørt af en 
afskaffelse af telefonpengeordningen. 

 

4. Frivilligråd 2018-2021 v/Thorkild 
 

 Kommunen opfordrer foreninger med interesse i det 
frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune 
til at opstille kandidater til Frivilligrådet. 
 

 Kandidatforslag skal være modtaget senest d. 22. 
november 2017. 

 

 Valget af otte medlemmer til Frivilligrådet foregår på 
årsmødet onsdag d. 6. december, kl. 18.00 i 
Højmarkhallen. 

 

 Interesserede kan kontakte Kirsten Nørgaard 
(Frivilligkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune) på 
telefon 99 74 14 29. 

 

 Yderlig information om Frivilligrådets arbejde kan 
findes ved at følge nedenstående link: 

http://www.rksk.dk/om-kommunen/raad--naevn--syn-og-

kommissioner/frivilligraadet 

 

 Det ville ikke være uvæsentligt at have en 
repræsentant i Frivilligrådet, da de reelt har 
en indflydelse på fordeling af §18 midler. 

5. Butikken 
Hvilke muligheder har vi for at køre en bredere 
annoncering med henblik på at få fundet et fast leder, som 
der forsat er en presserende efterspørgsel på? 

 

 Jørgen har talt med de frivillige i Butikken, 
med henblik på at lave et reklamefremstød i 
forhold til at få besat stillingen som 
butiksleder. 

 

 Man kunne også forestille sig en løsning, 
hvor man splitter stillingen op og 
uddelegerer de forskellige opgaver til 
forskellige personer, så opgaven blev spredt 
ud på flere. 

 

 I den forbindelse kontakter Jørgen Bente 
med henblik på at få afklaret, hvilke opgaver 
hun i sin tid varetog. 

 

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

 

 Vi har ingen aftaler pt, udover en løbende 
aftale med Barnelandet, som vi støtter med 
1.500 kr. årligt. 

 

 Sidste år støttede vi Nepal og Malawi og 
sundhedsklinikkerne, som hver især modtog 
10.000 kr.  

 

 Næste år støtter vi Kenya, Nigeria, Sudan og 
Palæstina med 5000 kr. hver, og sundheds-
klinikkerne med 10.000 kr. et år frem. 

 

 I år bør vi ikke støtte en indsats over en 
længere periode, men i stedet støtte et år af 
gangen, grundet nogle usikre forhold 
vedrørende vores økonomi. 

http://www.rksk.dk/om-kommunen/raad--naevn--syn-og-kommissioner/frivilligraadet
http://www.rksk.dk/om-kommunen/raad--naevn--syn-og-kommissioner/frivilligraadet


 

 

 

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

 

 Tirsdag d. 7. november er der budgetmøde i 
Herning, hvor ingen fra bestyrelsen desværre 
kan deltage. 

 

8. Nyt fra Kommunekredsen 
 

  

9. Nyt fra formanden 
 

 Møde i integrationsarbejdet d. 12. september 
 

 Ny leder af Sprogcaféen: Marianne Albinus 
 

 Fængselsbesøgstjeneste 
 

 Samarittelt 
 

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

 

 Thorkild deltog i mødet i integrations-
arbejdet d. 12. september, hvor der bl.a. var 
en inspirerende foredragsholder fra Ikast.  

 

 I forhold til fængselsbesøgstjeneste har vi 
endnu ikke fået en endelig accept fra 
Kriminalforsorgen, men Landskontoret 
arbejder forsat videre med dette. 

 

 

10. Afdelingsmøde mandag d. 20. november 
 

 Frivillige og Ildsjæle Akademiet v/Thorkild  
 

 Renovering af Caféen v/Leif Theilgaard 
 

 Ungdommens Røde Kors v/Frank 

 

11. Renovering af Caféen v/Leif Theilgaard 
 

 Der er bred enighed i bestyrelse om, at Leifs 
forslag til vores søgning af midler fra diverse 
organisationer virker hensigtsmæssig. 

 

 Vi bør komme med et udspil til, hvor mange 
midler vi cirka skal bruge, inden vi begynder 
at søge midler. 

 

 Jem og Fix kørte på et tidspunkt en 
kampagne, hvor de tilbød gratis maling til 
velgørende projekter. 

 

 Vi bør få afklaret, hvordan vi nærmere vil 
have Caféen indrettet, inklusive, hvilken stil, 
vi overordnet vil have. Når vi har fulgt op på 
det, kan vi så eventuelt finde møbler og des 
lignende selv. På afdelingsmødet d. 20. 
november kunne vi med fordel have en rå 
skitse klar, som Leif Theilgaard så kunne 
præsentere. 

 

 Inden vi køber ind, ligger der en 
indkøbsvejledning på hjemmesiden, som vi 
skal tage udgangspunkt i. 

 

 Vi kunne desuden benytte det igangværende 
kommunalvalg til at søge midler fra 
kommunen til renoveringen af Caféen, som 
netop slår sig op på frivilligheden i 
kommunen. 

 



 

 

12. Eventuelt  Vi opsiger mobilabonnementet i Butikken, 
med mindre der er nogle indvendinger fra de 
frivillige, hvilket Jørgen får afklaret. 

 

 Ambulance med skudhuller - Jette forhører 
sig blandt de lokale skoleledere, om der er 
interesse i et sådan event med henblik på at 
promovere Røde Kors. 

 

 Dorthe kunne arrangere et besøg på den 
lokale arrest for bestyrelsen, så vi kan få syn 
for sagen. Dette besøg kunne afvikles i 
forbindelse med bestyrelsesmødet d. 4. 
december. 

 

 


