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

Møde tidspunkt

mandag den 8. august 2016 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer for 2. halvår af 2016

Bestyrelsesmøder
12. september kl. 19.00
14. november kl. 19.00
12. december kl. 19.00
Afdelingsmøde
29. august kl. 19.00
10. oktober kl. 19.00

1. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet
mandag d. 9. maj

Der er ingen indvendinger.

2. Landsmøde 2016: Optakt

Kunne man samarbejde med en person,

Mødet afholdes d. 5. og 6. november 2016 på Nyborg
Strand
Det overordnede tema for mødet er ’fællesskaber’
I den forbindelse er vi blevet bedt om at overveje de tre
følgende punkter:
a) Hvordan kan afdelingen i højere grad samarbejde
med andre lokale aktører, så vi kan nå endnu
flere?

der er tilsluttet lokale idrætsforeninger,
der har fokus på at spotte udsatte og
tiltrække frivillige?
Er det kun idrætsforeninger man bør
fokusere på, eller kunne man sigte mere
bredt? En fordel kunne være, at midlerne
ville kunne komme fra flere forskellige
steder.
Dette punkt kommer på afdelingsmødet
d. 29. august.

b) Hvordan understøtter afdelingen, at deltagerne i
vores aktiviteter i højere grad selv bliver frivillige
og aktive i lokalsamfundet?
c) Hvordan kan afdelingerne samarbejde internt og
på tværs, så vi bliver endnu bedre til at handle,
hvor vi ser behovene?

3. Holdninger til julehjælp
Afdelingerne i Kommunekredsen skal på møde den 15.
august drøfte holdninger til julehjælp. Lizzi og Peter
deltager i mødet. Der er behov for, at drøfter følgende:
a) Er vi tilhængere af ensartede retningslinjer for
julehjælp i Røde Kors-afdelingerne i kommunen?
Konkret drejer det sig fx om beløb pr. julekurv og
om giver man naturalier eller pengebeløb?
b) Er vi tilhængere af, at der anvendes samme
ansøgningsskema i alle afdelingerne?

Lizi og Peter har desværre alligevel ikke
mulighed for at deltage d. 5. september,
som er den nye dato for mødet. Thorkild
deltager i stedet.
Vi fastholder vores model.
Den lokale koordination er vigtigere end
et koordinationsbehov.
Vi forsætter arbejdet med at koordinere
hjælpen med de andre foreninger og
laver en fond, hvor overskydende midler
bliver indsat.

c) Eller er det for vigtigere med lokal koordination
med andre foreninger, som yder julehjælp i
Ringkøbing-området?

4. Introduktion til Røde Kors
Skal vi melde en dato ud?

Der vil blive meldt en dato ud. (Den får
du tilsendt)

5. Frivilligdag på Torvet den 20. august (Jørgen)

Alt virker til at køre på skinner.

6. Møde med Winnie Højgaard Clausen

Niels deltager i mødet og melder tilbage.

Orientering om - og opfølgning på - møde med Winnie
Højgaard Clausen (WHC), som i regi af Ringkøbing-Skjern

Boligforening arbejder med integration i Damtoften
Niels og Thorkild har haft møde med WHC

7. Opfølgning på tidligere beslutninger

a)

Dette er ikke blevet en succes,
bl.a. pga. forskellen i det
sportslige niveau og
sprogbarrieren.
Ungdommens Røde Kors?
Ringeorden?
Thorkild sender en mail til Anne
Marie Thorup og Stine fra URK

b)

Brochuren er designet, men
endnu ikke trykt. Thorkild sender
Ghita en mail.

c)

PC’er til butikken kører på
skinner.

a) Fodbold for udlændinge
b) Udarbejdelse af brochure
c)

PC'er til butikken

8. RKI den 2. oktober (Niels)

Vi er godt i gang med forberedelserne til
Landsindsamlingen i oktober.
Vi har nu fået hvervet de sidste frivillige,
men alle opfordres naturligvis til at møde
op i Vestjysk Bank og vise flaget.
Vi mangler dog en repræsentant i
Vedersø. Niels følger op på dette.

9. Dagsorden til afdelingsmøde den 29. august
a) RKI
b) Introduktion til Røde Kors
c)

Fortællebank (???)



Spørgsmål i forbindelse med
Landsmøde



Landsindsamling (Niels)



Intro til Røde Kors (med dato)
(Niels og Thorkild)



Fortællerbank (Niels)



Hvordan bredes markedsføring
for førstehjælp ud blandt andre
aktiviteter? (Leif)



Hvad er status for sponsorering af
mad til afdelingsmøder

d) Integrationsaktiviteten

10. Nyt fra formanden

Det virker til, at der er mange frivillige,
hvilket naturligvis er meget positivt.

Orientering fra regionskonsulenten om møde for frivillige i
asylcenter Hvide Sande

Man vil lave en temaaften for
asylfrivillige. Man vil desuden undersøge,
om en af delegaterne kan komme og
holde oplæg.

11. Eventuelt

Thorkild Frivilligrådet holder kaffemøder
i Tim og Kloster (Niels tager til Kloster).
Mie
Godtgørelse af kørepenge: Hvem betaler
godtgørelse af kørepenge: vores afdeling
eller kommunekredsen? Thorkild
undersøger, hvem der afholder disse
udgifter, men vi dækker disse, hvis
kommunekredsen ikke gør.
Forsikringsgrundlag 2016: Det er vigtigt
at aktivitetsledere får ajourført
kontaktlister inden d. 24. august.
Janne Bør vi give mad i forbindelse med
afdelingsmøderne? Det er der opbakning
til. Eddie Fallah (Cafe Victoria) vil gerne
støtte. Niels taler med både Coop og
Fallah.

