
 

 

 
 

 

 

 Generalforsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Frank Elnegaard Knudsen 

 

Møde tidspunkt 
 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 

Sted 
 

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Godkendelse af dagsorden  
me 

 Der er ingen indvendinger til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent 
 

 Steen Løvbjerg vælges som dirigent. 
 

 Det bemærkes, at generalforsamlingen er ikke 
blevet varslet 14 dage før i dagspressen. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 
  

 Bestyrelsens beretning v/Thorkild Sloth 
Pedersen 
 

 Beretning fra aktiviteterne  
Hver aktivitetsleder har 3 ca. minutter 
 

BESØGSTJENESTEN  
Karin R. Andersen 
 

NØRKLERNE  

Charlotte Søborg 
 

BUTIKKEN  

Karen Margrethe Andersen 
 

VÅGETJENESTEN  

Mette Nørgaard 
 

CAFÉEN 

Ulla Bjerg Thomsen 
 

AFDELINGENS INTERNATIONALE ARBEJDE  

Jetteannasofia Lunding Toft 
 

Besøgstjenesten 
 

 Besøgstjenesten har pt 14 brugere og 14 besøgsvenner. 
 

 Desuden er der 3 brugere og én besøgsven på venteliste. 
 

 Besøgstjenesten deltog i et temamøde i Netværk MidtVest om 
døden, hvor der også blev præsenteret nye tiltag indenfor 
besøgstjenesten, såsom besøgs-caféer. 

 

 Igen i år blev der afholdt fælles julefrokost med nørklerne i 
Caféen. 
 

 Der skal lyde tak til alle besøgsvenner. 

 
Nørklerne 
 

 Der er pt 20 nørklere, hvoraf fire arbejder hjemmefra. 
 

 De resterende mødes hver mandag i Caféen. 
 

 Nørklerne deltog i den Store Strikkefestival arrangeret af firmaet 
Innocence, hvor de bidrog med 324 huer; i alt blev der doneret 
300.000 til Røde Kors’ arbejde mod ensomhed. 

 

 Mere end fem ton tøj blev sendt ud internationalt.  
 

 Desuden går nørklerne mere ind i demensproblematikken ved at 
fremstille muffediser til folk med demens.  

 

 Nørklerne vil sigte mod at rekruttere blandt yngre mennesker, 
indvandrer og udsatte. Desuden vil de forsøge at øge deres 
eksponering via forskellige medier.  

 



 

 

INTEGRATIONSARBEJDE 
Else Kirkegaard og Marianne Albinus 
 

FAMILIELEJR  

Dorthe Hvam Bülow 
 

VÆRKSTEDET 

Janne Lillebæk Christensen 
 

JULEHJÆLP  

Peter Lund Andersen 
 

RØDE KORS INDSAMLING  
Pia Vestergaard 

 

 Slutteligt nævnes et rigtigt godt samarbejde med Ulla i Caféen. 
 

 Der skal lyde en tak til alle dem, der har doneret materialer og til 
alle nørklerne. 

Butikken 
 

 Butikken har pt. 63 frivillige tilsluttet. 
 

 Onsdag d. 8. marts var der personalemøde i Caféen, hvor 
sæsonskiftet igen var et vigtigt punkt. 

 

 Bente stoppede som både leder og frivillig. 
 

 Et team bestående af fire frivillige har formået at drive butikken 
videre, men vores største ønske er en ny leder, hvem vi vil hjælpe 
alt, vi kan. 

 

 Desuden har Butikken fulgt Open By Night arrangementerne i 
løbet af hele sommeren. 

 

 Butikken havde 25 års jubilæum i september. 
 

 Der har været to møder i Netværk MidtVest (fællesdag for alle 
frivillige indenfor genbrug), hvoraf Butikken deltog i ét. 

 

 Desuden har Butikken fået en aftale i stand med Karup 
Genbrugsbutik, som vi sender tøj til, hvis dette ikke er blevet solgt 
indenfor fem uger. 

 

 Salget har ikke været så godt som sidste år, og er stadigt 
faldende, hvilket desværre også gør sig gældende på landsplan. 
Dette er formentligt grundet net-salg, hvor folk sælger deres tøj 
på nettet i stedet for at donere det til os.  

 

 Vi er forsat i dialog med bestyrelsen vedrørende 
ledelsessituationen.  

 

 Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige i Butikken. 

 
Vågetjenesten 
 

 Vågetjenesten har fungeret i mere end 7 år 
 

 Helt generelt søger vi at skabe ro og tryghed i den sidste etape af 
folks liv. Vi afhjælper/afløser pårørende til døende og sidder 
desuden med ensomme døende. 

 

 Vi er pt. 11 frivillige tilsluttet vågetjenesten. 
 

 Vi har udvidet samarbejdet med forskellige andre aktører 
igennem årene, og vi kommer desuden i private hjem. 

 

 Det bemærkes, at efterspørgslen har været svingende. I 2017 
afholdte vi fx 182 timer, hvilket er en firdobling i forhold til 
tidligere år 

 

 Der afholdes to møder om året, samt eventuelt ét ekstra møde 
efter behov. 

 
Caféen 
 

 Caféen besøges af 15-20 mennesker hver dag, som typisk er en 
broget skare. 
 

 Vi vil møde det enkelte mennesker, som det er uden fokus på 
personlige forhold, som fx misbrug og forskellige diagnoser. 

 

 Brugerne virker rigtigt tilfredse med at komme i Caféen. 
 

 Desuden nyder Caféen stor opbakning fra både lokale private og 
det lokale erhvervsliv. 

 
Afdelingens internationale arbejde 
 

 Vi har i år valgt at støtte Liberia, Kenya, Sudan og Palæstina, da 
disse har det mest akutte behov for hjælp.  

 
Integrationsarbejdet 
 

 Else Kirkegaard har pt. 40 etablerede forhold, hvor ca. 60 
danskere hjælper 70 unge og voksne flygtninge samt 80 
flygtningebørn. 

 

 Disse henvender sig enten til Thorkild eller til Else for at få en 
besøgsven. 

 

 For tiden har vi ni på venteliste, hvoraf de fleste er unge mænd 



 

 

fra Syrien og Etiopien.  
 

 Vi vil gerne have fundet besøgsfamilier til samtlige ansøgere, 
hvilket hjælpes på vej af, at der er et faldende antal flygtninge.  

 

 §18 midler er bl.a. blevet brugt på forskellige arrangementer.  
 

 Desuden har vi forsat et tæt samarbejde med teateret OM, som 
arrangerede to forestillinger i år.  

 

 I september blev der afholdt et oplysningsmøde for de danske 
frivillige. 

 

 Vi arbejder også på en tur til Århus for både danske familier og 
flygtninge.  

 

 Menighedsplejens arrangementer bliver vi også inviteret til. 
 

 MARIANNE: 26 frivillige; 15 ret aktive (2 gange om måneden), 
tirsdag og torsdag er vi åbne; det er meget forskelligt, hvor 
mange brugere der kommer; typisk unge mænd; svært at få 
lokket kvinderne til, hvilket vi forsat arbejder med, bl.a. via 
sociale medier. Det skal være et trygt sted med stabil hjælp; 
elektronisk vagtplan, som fungerer nogenlunde; flere unge 
gymnasietøser har meldt sig.  

 
Familielejr  
 

 Fjand Hytteby er desværre blevet sat til salg, men heldigvis har vi 
fået lovning på et gratis sommerhus i Præstegården, hvor der er 
plads til 40 personer 

 

 Vi har fået tildelt 15.000 kroner i §18 midler, som hovedsageligt 
vil blive brugt på 4-5 middage for de deltagende. 

 
Værkstedet 
 

 Brugerne i Værkstedet mødes om søndagen én gang om 
måneden i Caféen. 
 

 Målgruppen meget lig de normale brugere i Caféen. 

 
Julehjælp 
 

 Julehjælpen i år var større end tidligere grundet et stigende antal 
ansøgninger. Der kom også ansøgninger efter tidsfristens udløb. 

 

 Vi har mulighed for at søge finansiering hos landskontoret.  
 

 I år var uddelte vi gavekort til COOP, som vi har samarbejde med. 
 

 Lego havde desuden sponsoreret en masse kasser med Lego, 
hvilket vi supplerede med gavekort til Lange.  

 
Landsindsamling 
 

 Vi er blevet udvidet, så vi nu er to på hver post, hvilket giver en 
vis tryghed i forhold til fremtidige indsamlinger. 

 

 Vi har fået en ny indsamlingsleder (Pia Vestergaard), som har fået 
en rigtig fin debut. 

 

 Det gik betydeligt bedre i år, end det gjorde sidste forrige år, hvor 
vi manglede en del frivillige grundet vejrforholdene og problemer 
med vores elektroniske system. 

 

 I år indsamlede vi over 100.000 kr., hvilket var et rigtig pænt 
resultat. 

 

 Der skal lyde tak til en af Vestjysk Banks ansatte, der mødte op på 
hendes 60 års fødselsdag og hjalp til.  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
 

v/Marie Hansen 

 

 34 procent af vores indtægter går til Landsforening. 
 

 Vores nuværende underskud ligger pt. på omkring 
91.000 kroner, hvilket bl.a. skyldes nedgangen i 
butikkens omsætning (129.000 kroner mindre i år 
end sidste år) 

 

 Regnskabet blev revideret d. 12. februar, og der var 



 

 

intet at bemærke. 

 

4. Afdelingens fremtidige virke 
 

Bestyrelsen foreslår, at der skal arbejdes med 
følgende emner det kommende år: 
 

 Vi vil rejse midler til og gennemføre en 

renovering af cafeen 
 

 Vi skal indgå en ny aftale med Ringkøbing-Skjern 

Kommune om drift af Caféen 
 

 Vi vil genoprette en sund økonomi 
 

 Vi vil styrke det interne samarbejde 
 

 Vi vil styrke samarbejdet med eksterne 

samarbejdspartnere 
 

 Vi vil finde en tovholder for butikken 
 

 Vi vil videreudvikle familiearbejdet 
 

 Vi vil sammen med landskontoret arbejde på at 

få en fængselsbesøgstjeneste op at stå  
 

 Vi vil afklare vores brug af elektroniske og 

sociale medier 
 

 Vi vil arbejde på at engagere flere ad hoc-

frivillige 

 

 Omkostningerne til renovering af Caféen og hele 
stue planet beløber sig til 172.000, hvilket vi kun kan 
rejse ved sponsorering.  

 

Leif Theilgaard er i gang med at undersøge 
muligheden for at søge eksterne midler gennem fx 
fonde og lokale virksomheder. 

 
 Vi skal snarest indgå i en dialog med Ringkøbing-

Skjern Kommune med henblik på at få en ny aftale i 
stand omkring midler. 

 

Kommunen har meddelt, at man ikke længere vil 
bevilge §18 midler til cafeen, men til gengæld bliver 
driftstilskuddet forøget med et beløb, der svarer til 
de midler, vi tidligere har fået som §18-støtte.   

 
 I forhold til det interne samarbejde sigter vi mod at 

udnytte hinandens ressources, hvor der er mulighed 
for det på forskellige kontaktflader. 

 
 Vi har nedsat en udvalgsgruppe, der allerede er i 

gang med at få afklaret, hvordan vi bedst udnytter 
vores forskellige elektroniske og sociale medier. 

 

Dennes arbejde vil blive præsenteret og diskuteret 
på vores næste bestyrelsesmøde. 

 
 Vi skal bistå nørklerne med at udvide grundlaget for 

rekrutteringen til at omfatte yngre mennesker, 
indvandrere og udsatte. 

 

5. Indkomne forslag 
 

 Der er ingen indkomne forslag. 

6. Valg af formand 
 

 Thorkild Sloth Pedersen 
(genopstiller) 

 

 Thorkild Sloth Pedersen genvælges. 



 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg i 2018: 
 
 

 Jørgen Leegaard (bestyrelsesmedlem)  
(genopstiller) 

 

 Frank Elnegaard Knudsen  
(genopstiller) 

 

 Susanne Rystok (næstformand)  
(genopstiller ikke)  

 

 Jonna Fæster (bestyrelsesmedlem  
(genopstiller ikke) 

 

 Jørgen Leegard og Frank Elnegaard Knudsen 
genvælges. 

 

 Bestyrelsen vurderer, at det fungerer med vores 
nuværende størrelse, som er syv 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 
fem medlemmer. 

 

8. Valg af revisorer 
 

 Anne Nut Madsen  
(genopstiller) 

 

 Aase Løvbjerg  
(genopstiller) 

 

 Anne Nut Madsen og Aase Løvbjerg genvælges 
begge. 

 

 Revisorerne skal ifølge vedtægterne genopstille 
hvert år. 

9. Eventuelt 
 

Der er intet til eventuelt. 

 


