
 

 

 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Mødetidspunkt 
 

tirsdag d. 3. december 2019 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Frank Elnegaard Knudsen   
Gitte Berg Jensen  
Karen Markussen AFBUD 
Per Elbæk 
Peter Lund Andersen 
 

Mødedatoer for 2. halvår af 2019 
 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

  

2. E-mailadresser på vores hjemmeside   
 

Per Elbæk deltog i dette mødepunkt, hvor han 
fremlagde det nedenstående: 
 

 Røde Kors har fået Office 365, hvilket giver 
nye muligheder. 

 

 Det betyder, at vi fx kunne oprette lister over 
frivillige, medlemmer af bestyrelsen, 
landsindsamlere etc. 

 

 De forskellige aktiviteter kan oprette deres 
egne lister, hvor man selv kan bestemme, 
hvem der skal have adgang. 

 

Vi skal have præsenteret mulighederne for 
aktivitetslederne i det nye år med henblik på at få 
afklaret, hvilke muligheder og behov, vi har. 
 

Fremadrettet udarbejder Per og Gitte et oplæg 



 

 

omkring vores videre arbejde. 

 

3. Evaluering af afdelingsmøde 

 

Vores workshops vedrørende afdelingens 
forskellige elektroniske platforme virkede til at gå 
fint, men vi skal naturligvis have spurgt 
aktivitetslederne, hvad deres indtryk var. 

 

4.  Mødeplan for foråret 2020 
 

BESTYRELSESMØDER 

Onsdag d. 22. januar 
 

Mandag d. 9. marts 
 

Tirsdag d. 14. april   
 

Tirsdag 19. maj 
 

AFDELINGSMØDER 
 

Mandag d. 3. februar  
 

Onsdag d. 6. maj 
 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag d. 18. februar 
 
NÅLEFEST 

Torsdag d. 23. april 

 

5.  Generalforsamling 2020 
 

Har vi forslag til mulige kandidater til bestyrelsen? 

 

Vi lægger hovederne i blød i forhold til mulige 
medlemmer af bestyrelsen. 

 

6.  Nålefest 2020 
 

Hvem arrangerer? 
 

Dato? 
 

Indhold? 

 

Nålefesten lægger vi torsdag d. 23. april. 
 

Jørgen kontakter kommunen med henblik på at få 
afklaret, om vi kan låne rådhuset. 
 

Frank kontakter aktivitetslederne og får 
indhentet navnene på årets modtagere af nåle. 
 

Thorkild kontakter præsidenten for Røde Kors 
med henblik på at få arrangeret et oplæg af 
denne til nålefesten. 

 

7. Frivillige til Ældrelejr 

 

Vi kunne fx høre besøgsvennerne, om de kunne 
være interesserede i at deltage. 

 

8. Julehjælp 
 

Peter var tilstede under dette punkt, hvor han 
fremlagde det nedenstående: 
 

Sidste år søgte vi 45 gavekort og fik 40. I år har vi 
søgt og fået bevilliget 50 gavekort. 
 

Vi hæver antallet af ansøgninger til 60 ud fra den 
betragtning, at vi højest sandsynligt får dækket 
de sidste 10 gavekort af Landskontoret. 
 

Desuden udbyder vi gavekort til Butikken på 200 
kroner til børn mellem 12-17 år. 
 



 

 

Vi får desuden 70 æsker LEGO og 30 stk. legetøj 
fra Velling Friskole. Ydermere har vi omkring 30 
gavekort til Lange. 

 

9. Økonomi 
 

Vi forventer et mindre overskud ved årets 
udgang, hvilket er en positive overraskelse. 
 

Vores intention er forsat på sigt at kunne støtte 
venskabsprojekter. 

 

10. Eventuelt 
 

Vi er forsat i dialog med kommunen vedrørende 
muligheden for at øge vores tilskud til Caféen. 
 

Formanden i Struer og formanden i Holstebro 
stiller op til valget til hovedbestyrelsen i Røde 
Kors. Valget holdes i efteråret 2020. 
 

Karen har haft besøg af en konsulent fra Røde 
Kors i Sorggruppen.  

 

 


