
 

 

 
 

 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Meld venligst afbud til Frank Elnegaard Knudsen: 
frank_knudsen01@hotmail.com 

 

 

Mødetidspunkt 
 

Onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Petersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karin R. Andersen  
Mette Nørgaard AFBUD 
Leif Theilgaard  
Janne Lillebæk Christensen AFBUD 
Leif Benjaminsen AFBUD 
Ulla Bjerg Thomsen 
Frank Elnegaard Knudsen 
Gitte Berg Jensen  
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD  
Dorthe Bülow  
Pia Vestergaard  
Charlotte Søborg AFBUD  
Else Kirkegaard AFBUD  
Peter Lund Andersen AFBUD  
Per Elbæk AFBUD 
Ghita Søgaard Thorsen 
Marianne Albinus 
Astrid Kristensen                              

 

Mødedatoer 2. halvdel af 2017 

Bestyrelsesmøder 
torsdag d. 31. maj 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Der er ingen indvendinger til dagsordenen. 

2. Præsentation af Astrid Kristensen  
 

 Astrids arbejde består i at bevare kontakten til 
27 lokalafdelinger; 17 i det tidligere Ringkøbing 
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Astrid er Regionskonsulent Midtjylland 
  

Amt og 10 omkring Vejle. 
 

 Hun er ligeledes tilknyttet bestyrelserne, som 
hun hjælper fx med opstart af aktiviteter og 
strukturelle og kulturelle tiltag indenfor de 
forskellige afdelinger. 

 

 På landsplan findes der 7 andre konsulenter, der 
hver har ansvaret for et geografisk område. 
Disse varetager desuden en del arbejde for 
Landskontoret. 

 

 Astrid vil som minimum gerne besøge vores 
afdeling i forbindelse med et bestyrelsesmøde 
og gerne også i forbindelse med et 
afdelingsmøde. 

 

 Medlemmer af bestyrelsen og aktivitetsledere 
kan altid henvende sig til Astrid, hvis de har 
spørgsmål.  

 

Astrid Kristensen 
Regional udviklingskonsulent 
askri@rodekors.dk 

 
 

3. Nyt fra aktiviteterne (5 minutter pr. aktivitet) 
 

Sprogcafée 
 

 I Sprogcaféen får flygtninge hjælp med lektier fra 
sprogskolerne samtidig med, at den skaber 
sociale rammer for disse. 

 

 Sprogcaféen har åben to timer dagligt tirsdag og 
torsdag. 

 

 Else - som er aktivitetsleder for 
kontaktfamilierne - og Marianne var i forrige 
lørdags på tur til Århus med kontaktfamilier og 
flygtninge i alle aldre, hvor de bl.a. besøgte Den 
Game By og Bazarren. 

 
Landsindsamlingen 
 

 I Indsamlingsgruppen har vi holdt vores første 
møde. Vi har som udgangspunkt to frivillige over 
hver opgave.  

 

 Henning (som er ansvarlig for sponsor-kontakt) 
har desværre meldt ud, at han trækker sig, 
hvorfor Frank overtager den post. 

 
Caféen 
 

 I går havde Ulla møde med ny frivillig, der var 
meget imponeret over faciliteterne i Caféen.  

 

 Desuden har Gårdhaven lige fået en 
forårsrengøring.  

 

 Vi har også lige haft et eftermiddags-
arrangement med vafler, som var en 
kæmpesucces.  

 

 Det bemærkes, at bordet er næsten fyldt hver 
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dag til den varme mad. 
 

 Næste uge deltager Ulla i et møde med 
kommunens sammenhængskraftskonsulent i 
forbindelse med et samarbejde med G-faktor og 
Medborgerhuset om planlægning af 
fællesspisning indenfor vores organisationer. 

 
Familielejren 
 

 Familielejren er totalt booket.  
 

 Pt. er der 50 tilmeldte, inklusive de frivillige.  
 

 Esmark har sponsoreret et gratis 
luksussommerhus; Eivind har sponsoreret 
rundstykker. Vi har desuden fået sponsoreret 
Klangmeditation af Klang Meditation.  

 

 Nogle af vores brugere er også frivillige, og 
aktiviteten er generelt godt bemandet. 

 

 Vi har modtaget 15.000 kroner i §18 midler. 
 

 Vi har planlagt 4 opfølgende middage henover 
2018 for alle deltagende familier.  

 
Besøgstjenesten 
 

 Vi har pt. 15 besøgsforhold og tre på venteliste. 
 

 I snit får brugere besøg én gang om ugen, 
selvom det ikke altid er med den frekvens. 

 

 Generelt virker folk til at være tøvende i forhold 
til at blive frivillig, da det virker for forpligtende.  

 

 Vi forsøger med forskellige opslag at hverve nye 
frivillige. 

 

 Børnelejr 

 

4. Orientering vedrørende nøgler til Caféen 
 

 Det er uhensigtsmæssigt at have mange nøgler i 
omløb, hvorfor vi afvikler denne ordning til 
fordel for en kode-ordning. 

 

5. Vores brug af sociale medier v/Gitte 
 

Hvad kan vi med fordel benytte vores Facebookside til? 

 

 Sprogcaféen vil gerne bidrage, men det bør være 
brugerne, og ikke aktivitetslederne, der lægger 
ting op 

 

 Familielejren: sådan en gruppe bliver først 
levende, når vi lader brugerne får mulighed for 
at lægge ting op; Det ville være 
uhensigtsmæssigt at gøre reklame for 
aktiviteten, da vi er fyldt op. Derimod kunne 
sponsorater, arrangementer og praktiske 
oplysninger med fordel lægges op. 

 

 Besøgstjeneste: ”den gode historie” ville kunne 
synliggøre, hvad vi bidrager til og vil samtidig 
kunne hjælpe os til at hverve nye besøgsvenner.  

 



 

 

Generelt 
 

 Relativt mange benytter vores hjemmeside 
jævnligt, hvorfor vi ikke ser nogen grund til at 
ændre på den. Denne skal naturligvis opdateres 
jævnligt. 

 

 Vores Facebookside virker ikke til at være et 
sted, hvor der sker særligt mange. Vi kunne med 
fordel høre Ulla og Marianne, hvordan de har 
fået deres grupper (Caféens og Velkommen til 
Ringkøbing) til at være så attraktive. 

 

 Vi skal selvfølgelig være opmærksomhed på, at 
der er en vis anonymitet forbundet med både 
Caféen og Familielejren, hvilket kunne være et 
problem, hvis alle har mulighed for at lægge ting 
op. 

 

 Vi kunne med fordel holde de tre facebooksider 
adskilt, for at vi netop bedre kan holde opsyn 
med aktiviteten på disse sites.  

 

 Vi skal generelt have givet flere adgang. En fra 
hver aktivitet skal som minimum have mulighed 
for at lægge op, og denne behøver ikke 
nødvendigvis være aktivitetslederen. 

 

 Vi skal kunne gøre reklame for vores forskellige 
Facebooksider på de enkelte sider. 

 

 Vi har en kæmpe mulighed for reklame (fx for 
Butikken) og i forhold til hvervning (fx til 
Besøgstjenesten). 

 

 I forbindelse med afdelingsmøder kunne vi som 
et fast indslag drøfte, hvad de forskellige 
aktiviteter vil have lagt ud løbende. 

 

 Som aktivitetsledere bør man som minimum 
liker og følger opslag, og måske endda deler 
disse. 

 

 Aktivitetslederne (dog ikke butikken) bedes 
kontakte Ghitta med henblik på at få afklaret, 
hvad deres holdning er til en mulig ordning, hvor 
vi bidrager til vores Facebookside: Hvem skal 
bidrage, skal de have hjælp til dette, hvad kunne 
være relevant for de forskellige aktiviteter at 
poste etc. 

 

 En mulighed var at bede et par elever i 9-10 
klasse om at hjælpe os med fx at booste 
Butikken på Facebook: De får en anbefaling, fx i 
form af et ”frivilligbevis”, og vi får mulighed for 
at benytte dem til at lave opslag.  

 

 Ligeledes kunne vi undersøge muligheden for et 
samarbejde med ungdomsskolen vedrørende et 
hold, der arbejde med butikken.  

 

 Vi bør tage et møde med aktivitetsgruppen i 
butikken vedrørende mulighed for at 



 

 

samarbejde med skoler, inden vi taler med 
sidstnævnte.  

 

 Den overordnede idé er at få vores boostet 
vores opslag på Facebook. 

 

6. Genopretning af en sund økonomi i afdelingen 
 

Oplæg til drøftelse v. Thorkild 

 

 Oplægget er et resultat af arbejdet i 
økonomiudvalget der består af Ulla, Thorkild og 
Mie. 

 

 I 2017 havde vi et underskud på ca. 91.000 kr. 
 

 Vi ønsker en økonomisk buffer, hvorfor vi sigter 
mod en forbedring på 125.000 kr. 

 

 På sigt er det meningen, at vi helt afvikler vores 
fastnetabonnementer, selvom vi bør have en 
overgangsfase med en omstillingsfunktion. 
Jørgen har indvilliget i at afsøge de bedste 
muligheder. 

 

 Vi har fået foretaget en energioptimerings-
undersøgelse i Butikken og i Caféen, som viser, 
at det er muligt at opnå besparelser 
fremadrettet. Dette vil dog kræve en 
investering, hvilket pt. er svært for os. 

 

 Vi undersøger desuden muligheden for at 
genforhandle huslejen i Butikken. 

 

 Ydermere undersøger vi muligheden for at afstå 
førstesalen i Caféen med henblik på en 
nedsættelse af huslejen. 

 

 Vi kunne genoverveje forretningsmodellen i 
Butikken og eventuelt ekspandere vores 
varesortiment. 

 

 Vi har skrevet til social- og sundhedsudvalget 
samt til børne- og familieudvalget i Ringkøbing-
Skjern Kommune om en forhøjelse med 150.000 
kr. af det driftstilskud, kommunen yder til 
cafeen. Sidste år var driftstilskuddet på 505.000 
kr. 

 

 Vi bør sætte os ned med Butiks-udvalget og 
undersøge, om det er muligt at øge indtjeningen 
i Butikken.  

 

 På samme måde skal vi overveje muligheden for 
sponsorater fra mindre erhvervsdrivende i 
forbindelse med gennemførelse af forskellige 
aktiviteter. Vi kunne i den forbindelse overveje 
en ordning, hvor sponsorer fik deres navn på en 
plade.  

 

 Ligeledes kunne vi høre turistkontorerne, om vi 
kunne få mindre indstik i deres brochurer. 

 

8. Orientering om dialogmøde med præsidenten 
for Røde Kors i Danmark d. 15. marts i Skjern. 

 Der deltog 30-40 personer fra foreningerne i det 
gamle amt.  

 



 

 

  Hovedbestyrelsen har en vision om, at vi skal 
være en bevægelse for medmenneskelighed. 

 

 Dette understøttes bl.a. af vores lokale profil 
(Caféen).  

 

 I andre RK har man lignende tiltag, der tilgodeser 
socialt udsatte. 

 

 Vi skal forsat undersøge, hvordan vi kan styrke 
ad hoc-frivilligheden. 

 

8. Frivilligdag 
 

Mulighed for at lave vores egen ”Frivilligdag”, hvis 
der ikke afsættes midler til en sådan fremadrettet. 

  

 Indtil videre er der ikke blevet bevilliget nogle 
midler til Frivilligdag, og der er heller ikke blevet 
indkaldt til nogle møder herom.  

 

 På næste bestyrelsesmøde tager vi stilling til, om 
vi selv skal gå efter at afholde en frivilligdag. 

 

 Et sådant arrangement kunne vi med fordel ligge 
d. 8. maj, da andre Røde Kors afdelinger typisk 
afholder den slags på den dato. 

 

 Jørgen undersøger, hvorvidt der bliver afholdt 
Frivilligdag næste år, og vi følger op på punktet i 
forbindelse med bestyrelsesmødet d. 31. maj. 

 

9. Evaluering af nålefest  
 

Oplæg til drøftelse v. Frank 

 

 Fremadrettet vil tildelingen af nåle blive kørt 
med højere styring. 

 

 For at en frivillig skal kunne få en nål, skal 
vedkommende have tilkendegivet, at 
vedkommende dukker op til selve nålefesten og 
at det er den rigtige nål, vedkommende er 
blevet indstillet til. 

 

10. Eventuelt 
 

 

 


