BESTYRELSESMØDE
Meld venligst afbud til Frank Knudesen:
frank_knudsen01@hotmail.com

Møde tidspunkt

mandag den 4. april 2016 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Niels Andersen AFBUD
Mie Hansen
Susanne Rystok
Lizzi Bøggild AFBUD
Jørgen Leegaard
Peter Lund Andersen
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster AFBUD
Frank Elnegaard Knudsen

Janne Lillebæk Christensen
Mødedatoer for 1. halvår af 2016

Bestyrelsesmøder
9. maj kl 19.00
23. maj kl 19.00
Afdelingsmøde
25. maj kl 19.00

1. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes adskillige punkter, som
figurerer under punktet ”eventuelt”.

2. Godkendelse af referat vedr. sidste
bestyrelsesmøde

Der er ingen indvendinger til referatet

3. Bestyrelsen konstituerer sig

Bestyrelsen konstituerer sig uden nogle
indvendinger

Valg af næstformand

Forslag: Niels Andersen

Valg af kasserer

Forslag: Mie Hansen
Valg af sekretær

Forslag: Frank Knudsen
4. Tildeling af §18-midler

Inge Merete Pedersen har søgt 17.000 kr.
til Cafeen og har fået 15.000 kr.
Der er søgt 22.500 kr. til Børnelejr og
temadage for besøgsvenner og nørklere
og bevilget 20.000 kr.
Janne Christensen har søgt 4.750 kr. til
Værkstedet, men fik afslag.
Anne Marie Thorup har søgt 27.000 kr. til
integrationsarbejde og har fået 20.000
kr.
Familienetværket har søgt 30.000 kr. og
har fået bevilliget 20.000 kr.
Vågetjenesten har søgt 2000 kr., hvilket
blev bevilliget.

5. Høringssvar til forslag om sammenlægning af
Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet (FIA) og
Frivilligcentret.

Vi ser nogle perspektiver i at koble de
forskellige aktiviteter.
Desuden anerkender vi det høje
ambitionsniveau.
Vi peger på ideen om et
repræsentantskab, som skal indeholde to
repræsentanter fra en gruppe af
foreninger, virker bureaukratisk.

6. Gavepolitik

Man kunne med fordel indkøbe større
partier af vin og have et lager liggende på
førstesalen.

7. Frivilligdag på Torvet, Ringkøbing, den 20. august

Der har været et planlægningsmøde.
Jørgen har overtaget efter Niels.
Den 18. april, kl. ti afholdes det første
planlægningsmøde.
Hvis nogle mener, at de har nogle ideer,
er de velkomne til at komme med dem.
Vi får omkring 10.000 kr. til denne
aktivitet.
Aktivitetsledere for integrationsarbejdet
kunne også være repræsenteret på

Frivilligdagen. Nye former for frivillighed
og ensomhedsbegrebet burde man
tænke ind i denne aktivitet.

8. Nyt fra Netværk Midtvest (se bilag)

Der var årsmøde 16. marts i Skjern.
Hanne Nielsen stopper som formand, og
ingen andre har meldt sig som afløser.
Foreløbigt har man spurgt i
kommunekredsene, om de kunne finde
personer, der kunne træde til og dække
nogle af disse aktiviteter.
Der skal ikke betales noget til netværket i
år.

9. Hvad betyder frivillighed for dig i Røde Kors?
Artefakten skal bruges til en "tidskapsel", som mures ind
i Frivillighuset, der opføres ved landskontoret
på Blegdamsvej i København.

I stedet for at lave en sten, laver vi en
tidskapsel, der skal fange, hvad vi mener
vi forbinder med frivillighed i 2016.
Som eksempel nævnes en større
udgivelse fra Røde Kors.
Man kunne finde noget fra Butikken eller
noget, som nørklerne producerer.
Nåle kunne ligeledes være et oplagt valg.

10. Regnskab (Mie Hansen)

Først og fremmest er det uheldigt, at der
kom to forskellige sæt tal frem (fra
henholdsvis Niels og Mie), hvilket var
beklageligt, fordi man strengt talt ikke
ville kunne have godkendt regnskabet.
Gebyr i forbindelse med kursus i stress
afholdes af Røde Kors. Tilbuddet gælder
bestyrelsen, aktivitetsledere og frivillige.
Vi har fået 5.000 kr. og 6.000 kr. tilbage i
varme (Østergade og butikken).
Burde vi ikke have et regnskab fra
kommunekredsen? Formanden tager det
med til kommunekredsen.

Det bemærkes, at Netbankssikkerhed
indskærper, at man regelmæssigt bør
skifte kodeord, hvilket vi ikke har gjort,
men bør gøre én gang om året.
For at opnå forsikringsdækning ved
indbrud i butikken skal vi ifølge
landskontoret have sikkerhedsniveau 10,
hvilket stiller visse krav til
sikkerhedsforanstaltninger. Disse bør vi
være opmærksomme på af
forsikringsmæssige årsager
(indbrud/hærværk). Formanden
varetager det videre forløb med Bente.
Det bemærkes, at vi har afleveret
212.000 til Landskontoret, hvilket
ligeledes fremgår af regnskabet.
Leif: De forskellige
folkeoplysningsforbund er begyndt at
samarbejde omkring forskellige andre
aktiviteter.
Muligvis kunne man tiltrække frivillige
igennem forskellige samarbejder.
Hvis man kunne lave et projekt omkring
forskellige former for folkeoplysning –
som fx ensomhed – kunne man tiltrække
frivillige.
Mange synes at være interesserede i
frivilligt arbejde, hvorfor der er enorme
menneskelige ressourcer, der kunne
udnyttes.
Man kunne med fordel benytte en kendis
til at tiltrække opmærksomhed om
aktiviteten.
Ideen tages videre til AOFs
repræsentantskabsmøde.
Kopimaskinen: Jørgen kontakter Per med
henblik på at få ordnet kopimaskinen.
Vi kunne overveje at indkøbe en ny

kopimaskine. Det kunne også være, at vi
skulle finde ud af, hvordan den virker
vha. brugervejledninger.
Desuden kunne man indkræve små beløb
for brug af kopimaskinen, som går til
Cafeen. Der burde ligge en bog frem, som
vi forventer, at folk kan finde ud af at
benytte.
Det bemærkes desuden, at vi har
benyttet mange dyre farvepatroner.
Børnelejren: Der er forsat syv pladser på
lejren i nærheden af Farsø i uge 29. Dette
forudsætter dog, at vi selv står for
transport.
Eventuelt kunne vi selv finde deltagere
inden for de forskellige aktiviteter.
Eventuelt interesserede kontakter Peter
på foranledning af de forskellige
aktivitetsledere.
Vi reserverer foreløbigt de syv ledige
pladser i Himmerland. Selv om vi
fokuserer på Himmerland, kan vi for så
vidt godt sende én deltager til Paarup.
Værkstedet: Det går godt. Vi udvider
åbningstiden fra to til tre timer (kl. 1316).
Vi havde håber at kunne få 1500-2000 kr.
til at indkøbe redskaber til fremstilling af
ting i læder. Der er bred enighed om, at
disse redskaber indkøbes.
Hvis nogle har nogle gamle læderjakker, tasker og deslige, modtages disse meget
gerne.
Værket: Vi har været meget aktive bl.a. i
kommuneregi og i radioen.
Vi har desuden lavet en aktivitet

(vandretur) for at hverve frivillige. Vi har
foreløbigt tre i gruppen.
Vi vil satse på at oplyse om aktiviteten og
vil forsat lave aktiviteter for at øge
opmærksomheden omkring denne
aktivitet.
Nålefesten: Først skal der lyde en appel
til alle, om at folk dukker op kl. 16.00 og
hjælper med alt det praktiske. Desuden
skal vi bruge nogen til at stille maden
frem kl. 18.30.
Niels har udfærdiget programmet. Der
kommer bl.a. en person, der kommer og
holder en tale om det internationale
samarbejde (Jacob Harboe).
Brochurer: Disse er ved at blive
udfærdiget. Layoutet er færdigt, og vi
mangler blot at få tilføjet de forskellige
aktiviteters information. Derefter laver vi
en prototype og retter den til.
Førstehjælp: Førstehjælp til vores
frivillige har vist sig at få en stor
tilslutning.
Man kunne eventuelt oprette to hold,
fordi hvis der kommer 2-3 mere, vil der
ikke være plads til flere.
Vi kunne desuden medbringe et opslag til
nålefesten.
På landsplan: I forbindelse med
regeringens loft på kontanthjælpsloft har
vores høringssvar været, at det vil
ramme børn.
Projekt for pårørende har modtaget en
del midler fra Tryg Fonden, hvilket kunne
være relevant i forhold til Vågetjenesten.
I løbet af tre år er det meningen at
aktiviteten skal startes i 38 afdelinger. Ny

social strategi er blevet vedtaget af
hovedbestyrelsen.

