
 

 

 
 

 
 

 AFDELINGSMØDE  

 

Møde tidspunkt 

 

Onsdag den 1. marts 2016 kl. 

19.00 

 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 
Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Petersen               

Niels Andersen                                                        

Mie Hansen              

Susanne Rystok                        

Lizzi Bøggild                 
Anne Marie Thorup  

Jørgen Leegaard                                     

Peter Lund Andersen                  

Bente Larsen 

Karin R. Andersen 

Anne Brodersen  

Inge Merete Pedersen 

Mette Nørgaard   

Leif Theilgaard 

Janne Lillebæk Christensen 

Leif Benjaminsen 

Jonna Fæster 
Frank Knudsen 

Githa Søgaard Thorsen   

Per Elbæk 

Dagsorden 

Mødedatoer for 1. halvår af 

2016 

Bestyrelsesmøder 

4. apr. kl 19.00  
9. maj kl 19.00 

23. maj kl 19.00 

Afdelingsmøde 

25. maj kl 19.00 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen godkendes uden 



 

 

indvendinger.  

2. Godkendelse af referat vedr. 18.11.15 Referatet godkendes uden 

indvendinger. 

3. Gensidig præsentation Samtlige tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer 
præsenterer sig. 

4. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendes uden 

indvendinger. 

5. Per informerer om den nye hjemmeside – 

hvis den er færdig. 

Link til testside i mail 

Link:  

Hjemmeside, Ringkøbing Røde 

kors  

6. KONTAKT 

 

I KONTAKT registreres frivillige i aktiviteterne. 

Registreringen af disse er vigtig. Dels af hensyn til  

forsikring. Dels af hensyn til udsendelse af de to  

blade: magasinet Røde Kors og Mit Røde Kors,  

samt adgang til intranettet ”mitrødekors” 

Runde:  

 Status på registrering 

 Opleves der problemer ved brug af 

systemet? 

Vi er rigtig godt på vej - mange 

aktiviteter er helt ajour.  

1. Asyl: vakant 

2. Besøg 1+ 2: 10+7 = 17 

3. Butik: 68 

4. Cafe: 1 

5. Integration/Sprogcafé: 9 

6. Integration/netværksfam: 47 

7. Internationalt arbejde: 16 - 

slettes 

8. Nørklere: 21 

9. RKI: 13 
10. Værket: 4 

11. Værkstedet: - 

12. Vågetjenesten: 13 

 

Ved problemer:  

Johnny Hesselholdt: 

johes@rodekors.dk / 3525 9259 

kontakt@rodekors.dk / 3525 

9200 

 

Mitrødekors: 

frivillighotline@rodekors.dk 

/3525 9263 (kl 9-14) 
 

Niels A udmelder tidspunkter for 

vejledning i brug af KONTAKT 

7. Frivilligpolitik og frivilligaftale 

 

Frivilligpolitik kan se i link til hjemmeside. Den  
omdeles på mødet. 

Frivilligpolitikken benyttes bl.a. 

til at notere og danne et 

overblik over deltagere, og til at 
notere positive og negative ting 

http://ringkoebing.drk.dk/
http://ringkoebing.drk.dk/
mailto:johes@rodekors.dk
mailto:kontakt@rodekors.dk
mailto:frivillighotline@rodekors.dk


 

 

Frivilligaftale omdeles på mødet. Skal bruges af  

alle.  

Runde: 

Erfaringer med brug af frivilligaftalen. 

i forbindelse med forskellige 

aktiviteter.  

”Rammer for frivillige i 

integrationsarbejdet”, som man 
skriver under på, skal kun 

underskrives af deltagere, der 

har kontakt med andre 

mennesker, men ikke, fx, af 

nørklerne.  

 

I forbindelse med arbejdet med 

flygtninge virker aftalen til at 

være positiv, og 

aktivitetslederen lader altid 

kontaktpersonen læse aftalen 

igennem, inden aktiviteten 
påbegyndes, for at undgå 

ufordelagtige situationer. 

 

Frivilligaftaler skal underskrives 

af samtlige medlemmer af 

bestyrelsen, da disse i fx har 

tavshedspligt. 

 

I butikken har langt fra alle 

deltagere underskrevet en 

aftale, hvilket igen ikke skulle 

give anledning til problemer, da 

disse ikke ligger inden for 
grænsen af ”kontakt med 

mennesker”. 

 

8. Gavepolitik 

- bilag vedhæftet 

Der er intet nyt at bemærke i 

forhold til den nuværende 

gavepolitik. 
 

Man kunne, muligvis, med fordel 

få en aftale med Brugsen om 

indkøb af vin. 

9. Udarbejdelse af brochurer for aktiviteterne 

 
Det foreslås, at der udarbejdes brochurer for alle  

aktiviteterne, og at disse udformes efter følgende  

retningslinjer: 

 

Brochuren virker til at være 

rigtig positivt udfærdiget. 
 

Man bør kontakte Per med 

henblik på at sikre, at brochuren 

indeholder al nødvendig 



 

 

Layout: 

To-fløjet (som udgangspunkt) 

Lille format 

Med billede 
Ensartethed mht. placering af at det røde kors. 

 

Omfang: 

100-200 ord. 

 

Indhold: 

Kort beskrivelse af aktiviteten - herunder antal  

frivillige og brugere (i de aktiviteter hvor man har  

sådanne) 

Mødetidspunkter og varighed 

Kontaktoplysninger 

Henvisning til hjemmesiden og facebook 

information. 

 

Selvom man kunne forsøge at få 

gratis tryk - eller en lempelig 
ordning - fra Trykkeriet. Dette 

ville desværre nok være for 

forpligtende. 

 

En idé med en trefløjet brochure 

kunne være, at man kunne 

omtale alle aktiviteter. 

 

Man kunne også blot have 

aktiviteten og 

kontaktoplysningen, for på den 

måde at gøre plads til samtlige 
aktiviteter. Dette ville give et 

fint overblik over samtlige 

aktiviteter i Røde Kors.  

 

Per har endnu ikke meldt 

tilbage.  

 

Niels Andersen vil gerne tage 

ansvaret for udfærdigelsen af 

brochuren i samarbejde med 

Githa Thorsen.  

 

Indsendelse af billeder og input 
fra de forskellige aktivitetsledere 

til Niels Andersen skal ske inden 

1. maj 2016. 

10. Førstehjælp til frivillige 

 

Oplæg til drøftelse ved Leif Benjaminsen. 

Gode ideer til markedsføring af 

førstehjælpskurser efterspørges. 

 
FIA ville være villige til at 

omdele og informere om Røde 

Kors’ tilbud, hvilket ville gøre 

det muligt at nå et større antal 

mennesker. 

 

Desværre virker det til, at de 

folk som modtager denne 

information ikke går videre med 

det gode budskab. 

 



 

 

Kurset i efteråret, hvilket var et 

fast kursus, endte med 8 

deltagere. De eneste 

omkostninger forbundet hermed 
var et beløb til at dække 

materialerne, hvilket var et 

symbolsk beløb. 

 

De åbne (ikke-fastlagte) kurser 

kunne man med fordel samle 

sammen for at få flere deltagere 

på de forskellige hold. 

 

Desuden kunne man tage denne 

problemstilling op i 

kommuneregi med henblik på 
bedre koordination.  

 

Før i tiden udbød kommunen 

gratis førstehjælpskurser, hvor 

der typisk var 25-30 deltager, 

og som var ment som en 

forsmag på kompetencegivende 

førstehjælpskurser. 

 

Sidste år blev der dog udbudt 

18-20 kurser kommunalt. 

 

Desuden kunne manglende 
tilmelding forklares ud fra 

forskellige virksomheder og 

institutioners udbud af sådanne 

kurser. 

 

Desuden kunne man med fordel 

italesætte vigtigheden af 

sådanne kurser – også blandt 

Røde Kors’ frivillige. 

 

Jørn Pedersen mener, at vi bør 

samle et hold, og så sørger han 
for det praktiske med 

instruktører.  

 

Vi kontakter Leif Benjaminsen i 

forhold til tilmeldinger, og denne 



 

 

kontakter så Jørgen Pedersen. 

 

Få en dato fra Jørgen en gang 

om et par måneder, og så kan vi 
ud fra den dato følge op med en 

tilmelding og melde tilbage. 

11. Kort nyt fra aktiviteterne Da vi lige har afholdt 

generalforsamling, springer vi 

hurtigt over dette punkt. 

 
Dan – der selv er psykisk 

lidende og uddannet inden for 

psykiatrien - ville kunne holde et 

oplæg om brugerundervisning 

inden for psykiatrien. Kunne det 

være værd at benytte det 

tilbud?  

 

Vi hører Dan, om han kunne 

melde ud med en dato, og tager 

den derfra. 

 
Karin og Anne vil afholde en 

hyggeaften torsdag kl. 19.00 

med 9 tilmeldte. Niels skal i den 

forbindelse afvikle dilemmaspil. 

 

Taget i betragtning af, hvor 

mange aktiviteter vi afvikler, 

burde vi overveje en elektronisk 

kalender eller en stor hard-copy 

kalender. 

 

Desuden bør aktivitetsledere 

benytte hinanden til at formidle 
kontakt mellem deltagerne i de 

forskellige aktiviteter. 

 

Børnelejr:  

Paarup-lejren var optaget før vi 

kontaktede URK. Vi er på 

venteliste. Vi skal aftale hvem 

der påtager sig at  

1. Reservere 8 pladser, når 

URK tilbyder lejrpladser 

2. Finde 8 børn (fra 



 

 

Integration, 

Familienetværk, Julehjælp 

3. Tilmelde børnene 

Peter Lund spørges om han vil 
stå for det administrative? 

Smid tøjet: 

Ekstra fokus på kampagnen i 

uge 9, 10 og 11. Vi kunne fx 

tale med Coop, om de er med. 

Skal vi tage kontakt til Coop, 

eller kører det af sig selv? 

 

TV show lørdag d. 23. april. Den 

udsendelse bør være mere 

sober.  

 
Hvis denne indsamling foregår 

årligt, vil det formentligt betyde 

en nedgang i resultatet. 

 

Man kunne igen benytte sig af 

gymnasiet til at sortere tøjet, og 

Niels Andersen ville være villig 

til at opbevare det i sin garage.  

 

12. Nyt fra Netværk MidtVest  

 

Årsmøde for alle bestyrelsesmedlemmer og  

aktivitetsledere afholdes onsdag den 16. marts  

kl. 17.00 – 20.30 i Skjern Kulturcenter. 

 

16. marts er der årsmøde i 

Skjern Kulturcenter.  

 

Det bliver Lene Krogh 

(vicegeneralsekretær), der 

holder et oplæg. 

 

Tilmelding foregår til Niels. 

13. Nålefest den 13. april Datoen er fastsat til d. 13. april. 

 

Aktivitetsledere bedes oplyse, 

hvor mange nåle (og hvilken 

slags), de har brug for. 

 

Vi bør møde lidt før og vise lidt 

mere engagement i forbindelse 
med alt det praktiske. 

 

Sousgaard er blevet kontaktet. 

Ingen menu er fastsat, men 



 

 

kuvertprisen bliver omkring 100 

DKK. Vi medbringer kaffe. 

 

14. Afdelingen fremtidige virke Integrationsarbejdet:  

Aktiviteten kunne udvides med 

aktiviteter i weekenderne, og 

især for kvinder og børn.  

 

Fra flygtningenes side, er der et 

ønske om, at der foregår noget i 
weekenden, hvilket ikke er så 

nemt, da de frivillige som 

udgangspunkt gerne vil have fri 

i weekenden. 

 

Desuden har unge flygtninge 

ytret et ønske om aktiviteter 

med noget ”spræl” i (sport, 

udendørsaktiviteter, 

håndarbejde etc.) 

 

Desuden har vi en frivillig, der 
gerne vil arrangere 

naturvandringer. I den 

forbindelse kunne man med 

fordel benytte apps, der er 

udviklet til sådanne formål.  

 

Én, anden ved meget om kirker.  

En tredje frivillig kunne byde ind 

med aktiviteter omkring sund 

mad. 

 

Brugen af apps kunne generelt 

bidrage til sprogundervisningen. 
 

Desuden kunne man med fordel 

arbejde på tværs af 

aktiviteterne og blande folk på 

tværs af disse. 

 

Der er stadig basis for dialog 

omkring aktiviteterne inden for 

integrations-arbejdet. 

 

Værket 



 

 

 

Markedsføringsmaterialet virker 

til at vær godt distribueret. 

 
Desuden har vi haft en del 

medieomtale og radiospots. 

 

Virksomheder er ikke blevet 

kontaktet, men jobcentre og 

andre offentlige institutioner er 

vi i kontakt med. 

 

Der hersker stadig tvivl om, 

hvad ensomme helt nøjagtigt 

har af forventninger til dette 

arbejde. 
 

En interessecafé kunne virke 

som en indfaldsvinkel til og blød 

overgang for ensomme, der ikke 

er helt parate til at hoppe ud i 

diverse øvelser. 

 

En sådan interessecafé ville gøre 

det muligt for folk at identificere 

sig med folk, der deler ens 

interesser, og ikke at skulle se 

sig selv som værende en 

”ensom”. Meningen skulle helt 
overordnet være, at skabe 

netværk. 

 

Vores arbejde er rettet mod 

ensomme, men ellers 

”velfungerende” mennesker, og 

altså ikke folk som kæmper med 

forskellige problemer så som 

alkohol og stofmisbrug, og 

psykiske problemer etc. 

 

Man kunne måske kontakte 
virksomheder med henblik på at 

formidle kommunikation til 

sådanne mennesker. Vi kunne 

med fordel etablere kontakt til 

personaleafdelinger og des 



 

 

lignende ved forskellige 

virksomheder. 

 

Det skal bemærkes, at vi stadig 
er i opstartsfasen.  

 

15 Evt. Kriminalforsorgen fraflytter 1. 

juni. 

 

Resultat fra lodseddel sendes til 
Mie. 

 

 
  
 


