
 

 
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Mødetidspunkt 
 

mandag d. 11. november 2019 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Frank Elnegaard Knudsen  
Gitte Berg Jensen  
Karin R. Andersen  
Niels Ole Hansen 
Ulla Bjerg Thomsen 
Marianne Albinus  
Else Kirkegaard AFBUD 
Charlotte Søborg AFBUD 
Ditte Georg Poulsen  
Leif Theilgaard  
Per Elbæk  
Dorthe Bülow AFBUD  
Peter Lund Andersen 
Aase Løvbjerg  

 

Mødedatoer for 2. halvår af 2019 
 

Bestyrelsesmøder 
tirsdag d. 3. december 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er ingen kommentarer til dagsordenen. 

2. Introduktion til IT-systemer 
 

Disse tilbydes nye aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer. 
 

1) Introduktion til hjemmesiden (Per) 
 

2) Introduktion til mit.roedekors.dk (Thorkild) 
 

3) Introduktion til KONTAKT (Gitte) 
 

4) Introduktion til Facebook (Marianne Albinus) 

To runder a´10 min. om vores IT-værktøjer – fire 
stationer. 
 

Bemærk, at alle skal medbringe deres egen PC. 

 



 

3. Midler via Lokalforeningspuljen 

 

Det er enkelt og hurtigt at lave en ansøgning 
(anslået 10-30 minutter) og det eneste materiale, 
der skal vedhæftes, er et link til Røde Kors´ 
vedtægter på hjemmesiden. Hver afdeling kan 
søge op til 9.000 kr.  
I kan fx søge midler til:  
 

 Rekruttering og fastholdelse af frivillige – 
fx annoncering i lokalaviser eller tryk af 
foldere 
 

 Annoncering af aktiviteter eller events i 
afdelingen - fx i lokalaviser, tryk af 
plakater  
 

 Lokale events der fortæller om Røde 
Kors – fx deltagelse på markedsdage 
eller en udstilling på biblioteket 
 

 Afvikling af aktiviteter – fx madaften i 
familienetværket eller fællesspisning i 
integrationsaktiviteten 
 

 Aktiviteter for frivillige - fx udflugter eller 
sociale arrangementer som julefrokost, 
nytårskur, sommerfest 
 

 Andre sociale arrangementer med fokus 
på at styrke fællesskabet i afdelingen - fx 
en bustur med deltagere i 
besøgstjenesten eller for de frivillige i 
butikken 
 

I kan se mere om puljen og ansøgningsskemaet 
her: 
https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/.  
Hvis I har spørgsmål, så er I meget velkomne til at 
kontakte Poul Erik Petersen, der administrer 
Lokalforeningspuljen på vegne af Isobro. Poul Erik 
kan fanges på pulje@isobro.dk; eller tlf. 4046 
6889. Denne viden ligger også på mitrødeskors.dk 
under bestyrelser: 
https://mitrodekors.dk/aktiviteter/bestyrelse. 

 

4. Julevenner 
 

  

 

Røde Kors’ landsdækkende indsats 
”JULEVENNER” handler om at skabe fællesskaber 
i julen.  
 

Mennesker, der ikke har nogen at holde jul med 
skal nemt kunne komme i kontakt med andre 
mennesker, der åbner deres dør til en hyggelig 
juleaften.  
 

Som julegæst og julevært bliver de JULEVENNER. 
 

Som noget nyt samarbejder vi i år med Boblberg, 
der har åbnet JULEVENNER for alle kommuner og 
åbner for tilmelding på www.julevenner.dk den 1. 
november. 
JULEVENNER varetages fra landskontoret med 
landsdækkende Facebookannoncer og 

https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/
https://mitrodekors.dk/aktiviteter/bestyrelse
http://www.julevenner.dk/


medieomtale.  
 

Du vil således igennem hele december kunne 
følge og høre om Julevenner i diverse medier.   
 

Endvidere sidder et hold frivillige klar ved 
telefonerne fra 1. - 21. december for at hjælpe og 
rådgive gæster og værter fra hele landet.  

 

5. Runde v/alle 
 

BUTIKKEN 
 

Vi har haft en god måned i oktober med en 
omsætning på omkring 90.000 kroner. 
 
 

Vi får 60-80 sække ind ugentligt, hvoraf 60 
procent ryger til Horsens.  
 

Dyner, puder og sengetøj må vi ikke sende til 
Horsens, og vi kan ikke selv opbevare den slags. 
 

Vi holder julefrokost d. 5. december i 
aktivitetscentret. 
 

Vi er på Instagram og Facebook. 
 

Vi har tilpas med frivillige, og der virker til at være 
en god stemning. 

 
CAFÉEN 

Vi har modtaget 4.200 kroner fra Ølkælderen. 
 

Ulla har deltaget i et julekalenderarrangement på 
Radio Ringkøbing. I den forbindelse fortalte hun 
om, hvad vi laver i Caféen. 

 
JULEHJÆLP 
 

Vi har søgt om 50 gavekort, LEGO gaveæsker og 
gavekort til LANGE.  
 

Vi har afholdt et koordinationsmøde med 9 andre 
organisationer, og vi forventer, at der kommer en 
fælles artikel i løbet af uge 47, hvorefter vi åbner 
for ansøgninger. 
 

Fredag d. 29. november er der sidste 
ansøgningsfrist. 

 
FAMILIEARBEJDET 
 

Vi er pt. 25 deltagere, hvoraf de fleste er enlige 
mødre med deres børn. 
 

Vi har afholdt spis-sammen-arrangement, og skal 
mødes i uge 47 til et lignende arrangement. 

 
SPROGCAFÉEN 
 

Vi har oplevet et fald i frivillige, hvorfor vi pt. kun 
er 13 frivillige. 
 

Vi har været i avisen og på Radio Ringkøbing med 
henblik på at hverve frivillige. 
 
VÅGETJENESTEN 
 

Vi blev kontaktet af hovedkontoret, der i 



samarbejde med Ældresagen ønsker at 
kortlægge, hvor stor en del af landet, der er 
dækket af vågetjenester dækker, og hvor meget 
eksisterende vågetjenester ville kunne dække. 
 

I forbindelse med julefrokosten får Ditte afklaret, 
hvad de frivillige ville kunne være behjælpelige 
med i den forbindelse. 
 

Vi er pt. 6 frivillige, der alle gerne ville have flere 
timer. Der er dog et stigende antal opgaver 
sammenlignet med situationen i foråret. 

 
ÆLDRELEJREN 
 

Karen er blevet inviteret til en evaluering d. 3. 
februar i Caféen. 
 

Der planlægges en ny lejr i uge 25 i 2020, og i den 
forbindelse har vi i afdelingen brug for 1-2 
frivillige. Vi skal desuden gerne have fundet 
brugere til at deltage. 

 
SORGGRUPPEN 
 

Vi kom godt fra start d. 22. oktober. 
 

Aktiviteten foregår i Medborgerhuset, og vi er 8 
brugere og 2 frivillige. 
 

Der synes at være en fin stemning og dynamik i 
forbindelse med møderne i gruppen. 
 

Vores møder varer 2 timer pr. gang, og vi har 
foreløbigt afviklet to af disse. 

 
BESØGSTJENESTEN 
 

Der er pt. 15 forhold i gang, og vi har to på 
venteliste i Ringkøbing og én i Tim. 
 

Vi planlægger et videoopslag med henblik på at 
hverve frivillige. 
 

Karin har været til møde med Menighedsrådet og 
Aflastningstjenesten med henblik på at 
koordinere vores indsats i forhold til brugerne. 
 

Fredag d. 6. december afholder vi julefrokost i 
Caféen. 

 

6. Nyt fra bestyrelsen 
 

 Arbejdet med ny samarbejdsaftale med 
Ringkøbing-Skjern Kommune om drift af cafeen 
 

 Renovering af Caféen 
 

 Økonomi 

 

Vi har modtaget et udkast til en samarbejdsaftale 
fra kommunen, som vi har besvaret. Vi afventer 
nu et endeligt svar. 
 

Vi har nedsat et byggeudvalg bestående af 
Thorkild, Ulla, Charlotte og Leif, der i dialog med 
en designer afklarer forskellige spørgsmål 
vedrørende renovering af Caféen. 

 

7. Kommunikation i 2019 (TSP) 
 

 

Oplæg fra Røde Kors’ kommunikationschef:  
For 10-15 år siden havde vi et anerkendt brand 
med en solid gennemslagskraft. 



 

Dog har medievirkeligheden ændret sig enormt 
siden, hvilket vi i Røde Kors løbende har forsøgt 
at tilpasse os. 
 

Vi har i dag et meget diffust mediebillede, hvilket 
betyder, at vi skal overveje, hvilke muligheder vi 
har for at gøre os synlige på forskellige medier. 
 

Vores styrke i den forbindelse ligger bl.a. i, at vi er 
mange deltagere, der kan sprede vores 
budskaber og gøre os mere synlige. 
 

Det er vigtigt, at vi stiller klart på nogle spørgsmål 
vedrørende kommunikation: hvem er vores 
målgruppe? Hvad er vores budskab? Hvilke 
platforme har vi til rådighed? 
 

Diskussion: 
 

Vi bør overveje, om vi med fordel kan promovere 
forskellige aktiviteter på Facebook, eventuelt i 
kortere perioder, fx i forbindelse med 
landsindsamlingen. 
 

Vi bør skabe fortællingen om, hvem vi er, og 
hvordan og hvor meget vi støtter lokalt. 

 

8. Nyt fra Kommunekredsen 
 

 Navigator 
 

 Samaritterne 
 

Navigator er et projekt, med hvem afdelingen i 
Skjern er blevet tilbudt et samarbejde. 
Aktiviteten er rettet mod borgere i hele 
kommunen, som døjer med kritisk sygdom. Disse 
tilbydes tre timers hjælp i hjemmet om ugen. 
 

Samaritterne hænger gevaldigt i bremsen i 
forhold til frivillige, hvorfor de risikerer at måtte 
lukke ned. 
 

9. Nytårskur – dato 

 

Vi har valgt at afholde nytårskuren fredag d. 24. 
januar. 

10. Eventuelt 
 

På et afdelingsmøde i 2020 bør vi have fokus på, 
om der er nogle aktiviteter vi kan søge midler til 
via Lokalforeningspuljen. 
 

Vi skal invitere Peter med til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

Der afholdes årsmøde (Frivilligaften) d. 26. 
november. Vi laver en samlet tilmelding i 
afdelingen. 

 


