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MØDEDATOER FOR 1. HALVÅR AF 2016
1. Evaluering af nålefest

De frivillige virker til at være tilfredse
med arrangementet, selvom der var
delte meninger om foredragsholderen

og længden på dennes foredrag.
I fremtiden ønsker formanden en
detaljeret og udførlig plan for
arrangementet, så vi undgår at
tidsplanen skrider.
Kunne man med fordel spørge en
fotograf fra Dagbladet, om
vedkommende ville være villig til at stå
for den officielle fotografering?
2. Tema: Nye former for frivillighed

Tre mennesketyper:
Fokus på forskellige typer frivillige:
Fortidsorienteret, nutidsorienteret og
fremtidsorienteret. Det er vigtigt, at vi
kan tilgodese alle tre typer frivillige.
Fremtidens frivillige:
Hvad vil kendetegne fremtidens
frivillige? Hvilken værdi vil folk kunne
finde i frivilligt arbejde? Hvor stor en
rolle spiller sociale, familiære og
karrieremæssige forhold? Hvor stor en
rolle vil en organisations omdømme
spille i fremtiden? Hvilke muligheder
har vi for at tilpasse os den enkelte
frivilliges behov?
3 kodeord:
Frivilligt, aktivitetsbaseret (der er fokus
på selve aktiviteten) og tidsafgrænset
(man skal være opmærksom på folks
behov og begrænsninger).
Desuden virker ærlighed og det
sociale element til at være en vigtig
faktor.
Megatrends:
Hvorvidt kan vi konkurrere med
gængse trends som sundhed,
globalisering, netværk, miljø og
ressourcer, demokratisering, teknologi
etc.
Statistik:
Hvilken rolle kommer demografiske
forhold til at spille for muligheden for
at hverve frivillige.
Livsfaser:

Hvilken roller spiller livsfaser i forhold
til folks lyst til at melde sig til frivilligt
arbejde? Er det fx en stor hindring, at
unge mennesker har travlt med at
etablere sig?
Hvad søger de frivillige?
Hvor stor en rolle spiller faktorer som
selvudvikling og karriereudvikling,
tillid, ærlighed, fleksibilitet, eventyr og
sjove oplevelser etc.
Vi skal forsat være opmærksomme på,
at individualitet uundgåeligt medfører
koordinationsomkostninger. Vi kan
ikke forvente at kunne tilgodese den
enkeltes behov uden omkostninger.
Der er kamp om de frivillige, men
samtidig også en politisk vilje til at
støtte op om frivilligt arbejde.
Undgå IT-restriktioner i forhold til det
yngre segment. Vi skal fx være tilstede
på sociale medier og deslige.
GRUPPEDISKUSSION:
Vi skal holde fast ved vores
grundlæggende værdier.
Man bør være opmærksomme på, at
unge frivillige i mindre grad er villige
til at forpligtige sig, fordi de selv bliver
mødt med et krav om omstillingsparathed i deres dagligdag.
Vi skal forsat være synlige på sociale
medier og møde de frivillige, hvor de
er.
Man kan med fordel styrke
samarbejdet med andre frivillige
organisationer.
Videns- og kompetencedeling er en
oplagt mulighed, og i forbindelse med
større arrangementer.

3. Nyt fra aktiviteterne

Butikken:
Minus 50 procent i sæsonskiftesalg.
Ved Fakta og Brugsen er der blevet
sat to faste containere op.
Folk afleverede ca. 50 sække i
butikken, hvilket synes at forsætte. Én
uge blev der afleveret 125 sække.
Fra organisationen har vi fået
bannere og plakater. Man har desuden
fulgt op på Smid-Tøjet kampagnen ved
at gøre opmærksom på, at folk skal
komme ind og købe.
Indsatsen har været overvældende.
Sytten nåle er blevet uddelt. En gruppe
elever fra en friskole har besøgt
butikken, hvilket var en positiv
oplevelse.
Torsdag d. 12. maj var der desuden
besøg af 12 damer (nørklere), der var
meget imponerede over butikken.
Ville der være mulighed for at anskaffe
en hjertestarter til butikken?
Vi skal have open-by-night (3. juni),
hvor vi bidrager med vores hænder:
telt- og bordopstilling etc. Man har
spurgt rideskolen, om de ville være
villige til at stille nogle heste til
rådighed.
Vi kunne med fordel udstyre
frivillige med arbejdstøj fra Røde Kors,
hvilket ville være en fordel for dem og
gratis reklame for organisationen.
Som sædvanlig har vi mange tyske
kunder, som udgør et købestærkt
segment.
105.150,00 DKK blev der solgt i
forbindelse med Smid-Tøjetkampagnen.
Værket:
Vi har nu vores folder, som er yderst
vellykket.
Alle aktivitetsledere bedes overveje,
om ordlyden for det forskellige
aktiviteter er tilfredsstillende og om
det vigtigste er med. Disse bedes melde
tilbage til Ghita.

Familielejren:
Det er planlagt, hvem der gør hvad.
Vi vil gerne have Ungdommens
Røde Kors med til at deltage. Det drejer
sig om d. 16., 17. og 18. september i
Feriecenteret i Fjand.
Cafeen:
Lille My på ti, som er autist, er tryg i
cafeen. Derfor kommer hun og besøger
os fremover.
Nørklerne:
Ni nørklere til temadagene.
Nogle nørklere producerer kun
finere ting, der kunne sælges i butikker.
Vi skal selvfølgelig se, om disse ting kan
sælges i butikken.
Man kunne putte nørkle-ting i
julekasserne.
Kunne man sælge nørkle-ting
online?
Besøgsvenner:
Der er 17 besøgsforhold i gang, hvilket
omfatter 34 personer.
Der står 3 på venteliste.
4. Status på arbejdet med informationsmaterialer

Vi havde en drøftelse om standere i
både butikken og i cafeen.

5. Kan vi finde en frivillig tovholder på fodbold
for/med udlændinge?

Stine og Anne kan ikke love noget, men
er villige til at høre ved Ungdommens
Røde Kors og på det almene
gymnasium.

6. Frivilligdag på Torvet lørdag den 20. august.

Jørgen Legaard er tovholder og de er i
gang med planlægningen af det.
Hvis forskellige aktiviteter vil vise
flaget i den forbindelse – eller hverve
nye frivillige – er de velkomne til at
gøre det.
Ungdommens Røde Kors er
velkomne til at komme med vores
afdeling.

7. Tilbud om gratis stationære computere

Der er skaffet en bærbar pc, der
kommer til at stå i butikken.

8. Evt.

Ungdommens Røde Kors




Præsentation af Ungdommens Røde Kors
Herunder orientering om forsikringsforhold

Stine Førrisdahl Andersen (formand)
og Anne Ahlman Kristensen (økonomiansvarlig) præsenterer sig selv.
En gang om måneden afholder
Ungdommens Røde Kors en café, hvor
man forsøger at skabe kontakt mellem
danske unge og unge indvandrere.
Ud over et opslag på Facebook, er
man også begyndt at benytte en SMSkæde.
Orientering om forsikringsforhold
Alle aktivitetsledere modtager en
folder om forsikringsforhold i
forbindelse med frivilligt arbejde.

