AFDELINGSMØDE
Meld venligst afbud til Frank Knudsen:
frank_knudsen01@hotmail.com
Møde tidspunkt

Mandag den 29. august 2016 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Petersen
Niels Andersen
Mie Hansen
Susanne Rystok
Lizzi Bøggild AFBUD
Anne Marie Thorup
Jørgen Leegaard
Peter Lund Andersen AFBUD
Bente Larsen
Karin R. Andersen AFBUD
Anne Brodersen
Inge Merete Pedersen AFBUD
Mette Nørgaard
Leif Theilgaard
Janne Lillebæk Christensen
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster
Frank Knudsen
Githa Søgaard Thorsen
Per Elbæk AFBUD

Mødedatoer 2. halvdel af 2016

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

1. Godkendelse af dagsorden

Der er ingen indvendinger til dagsordenen.

2. Spørgsmål i forbindelse med Landsmøde
Mødet afholdes d. 5. og 6. november 2016 på Nyborg
Strand

a.

Integration, Besøgstjenesten og Kommunekredsen har
alle positive erfaringer med samarbejde med andre
lokale aktører

b.

Kunne man rekruttere igennem forskellige aktiviteter
(brætspil, det kulturelle område etc.)? Skakklubben
ville få flere medlemmer, og vi ville kunne rekruttere
bredere.

Det overordnede tema for mødet er ’fællesskaber’

Kunne man lave en lokal Røde Kors-lejr for vores
brugere med fokus på det interne samarbejde og det
frivillige arbejde?

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?
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. Landsindsamling (Niels)

c.

Røde Kors afdelingers interne samarbejde: her står
Netværk Midtvest for en del af den faglige og sociale
udvikling.
Deltager vi tilstrækkeligt i temadage? Har vi brug for
noget, andre aktivitetsledere kunne bidrage med, eller
som vi kunne byde ind med?
I nørklerne og i forbindelse med landsindsamlingen og
butikken synes der at være en fin udveksling af
inspiration.
Integration er afsted flere gange og oplever et
væsentligt udbytte herfra.
Resolution: På landsmødet forpligter Røde Kors sig på
det sociale område og på at være en beredskabsorganisation. Desuden samarbejder vi internt og med
andre aktører. Endeligt repræsenterer vi dem, der ikke
bliver hørt i debatten.

Vi har foreløbigt gjort det vi skal, men vi vil stadig appellere til folk
om at møde op i banken og hverve nye medlemmer.
Folderne er klar til landsindsamlingen.
Niels anbefaler på det kraftigste aktivitetslederne at dukke op i
løbet af eftermiddagen, fx 12.30 – 15.30.

4. Intro til Røde Kors - d. 31. oktober, kl. 19.00 i
Caféen - (Niels og Thorkild)

Thorkild og Niels påtager sig at holde et foredrag om Røde Kors’
historie.

5. Fortællerbank (Niels)

Hvis man ikke kan logge ind under mit.rodekors.dk, går man ind
under ’hjælp’, hvorfra man kan sende en mail, eller kontakte en
fra Røde Kors og få ny kode.

Folk bedes reklamere for det blandt frivillige, og hjælpere er
meget velkomne.

Fortællingsbanken er et led i en ny kommunikationsstrategi, der
fokuserer på anvendeligt informationsmateriale om Røde Kors'
aktiviteter.
Dette er også et effektivt nyt redskab til at skabe sig et overblik
over og søge information om organisationen.

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

Niels, Jørgen Pedersen og Leif har diskuteret en flyer,
der kunne komme med rundt i forbindelse med
landsindsamlingen.
Hvis flyeren godkendes (d. 6. september er der møde i
Kommunekredsen), vil kommune-kredsen gerne have,
at den kommer rundt i hele kommunen.
Et billigt format kunne være et visitkort, da det er småt
og enkelt, to-sidet og virker eksklusivt.
Vi støtter op om dette tiltag.

Desuden kunne plakaten hænges op forskellige steder
igennem de forskellige afdelinger, fx på apoteker og
hjertestartere.
Aktivitetsledere bedes gøre deres frivillige
opmærksomme på, at de kan tilmelde sig
førstehjælpskursus.
Kursusbeviset bør udstedes indenfor en rimelig
periode, så vi undgår sure miner.

7. Status for sponsorering af mad til
afdelingsmøder (Niels)

Det indskærpes, at deltagere skal tilmelde sig hos Niels
indenfor tidsfristen.
Det skulle være muligt at sammensætte en menu, der
kan tilgodese folk med særlige behov.
Det kræver mindst 8 tilmeldte.
Vi forsøger endnu en gang at få ordningen op at køre.

8. Integration (Anne Marie Thorup)

Den 23. august var der møde med frivillige i
integrationsarbejdet.
Her i 2016 ved man ikke, hvor mange flygtninge vi
modtager, formentligt 160 flygtninge samt
familiesammenføringer.
Desuden huser vi mere en 100 forskellige nationaliteter
i kommunen.
Retningslinjer for samarbejdet mellem frivillige og
kommunen vil blive formaliseret. Det vil bl.a.
understreget, at frivillige ikke varetager kommunale
opgaver.
Der mangler aktiviteter for unge flygtninge i
Ringkøbing.
Kunne man få musikskolen til at sponsorere et
musikhold?
Hvordan får vi hjulpet flygtninge ud i foreningerne?
Kunne man udpege én, der havde det som sin funktion.
Kunne det være en ny aktivitet i Besøgstjenesten?
Vi bør i første omgang holde det indenfor
Besøgstjenesten.
Man kunne eventuelt satse på en ressourcestærk og
velintegreret flygtning.
Samme tiltag kunne være interessant i forhold til
ensomme (Værket og Besøgstjenesten)

9. Frivilligdag på Torvet d. 20. august

Der er evalueringsmøde i næste uge (36).

Status (Jørgen)

Hvis nogle har input, modtages disse gerne.
Det var en meget vellykket Frivilligdag, bl.a. på grund af
en vellykket kommunikation blandt de deltagende.
Vi kunne godt have brugt flere frivillige, hvilket vil blive
nødvendigt i forbindelse med fremtidige
arrangementer.

10. Frivilligdag d. 30. september
Skal vi invitere en politikker?

En dag, hvor man nationalt sætter fokus på
organisationens arbejde.
Altid sidste fredag i september.
Thorkild diskuterer det med Inge Merete.

Der er blevet afholdt et Kommunalt kaffemøde i Kloster
d. 29. august.

11. Frivilligdage d. 10. til d. 12. november
frivilligdage.dk

Frivilligråd har afsat et større beløb (150.000 kr.) til
projekter. Hvis nogle har idéer til projekter, opfordres
de til at søge.
Deltagelse d. 11. november skal med som pkt. på
næste bestyrelsesmøde.
Folk opfordres til at deltage i repræsentantskabsmøde.
Tilmeldingsfrister fremgår af skrivelse om Frivillig Dage,
som alle har fået udleveret.
Kunne Førstehjælpskurser med fordel præsenteres i
forbindelse ed Frivillige dage d. 11. november?

Vi har forsøgt at koble os på et projekt Primus Motor,
der dog har givet os afslag.

12. Orientering fra formanden
Møde med Mette Eskildsen om et evt. projekt med
indsatte som målgruppe (brobygning fra tilværelsen
som indsat til livet i frihed).

Vi sætter det på dagsordenen til et fremtidigt
Bestyrelsesmøde og får en konsulent fra Primus Motor
til at forklare os om arbejdet.
Til repræsentantskabsmødet kan hver forening sende
én person

12. Eventuelt

Butikken:
Der er pt. 66 ansatte i butikken og to sygemeldte.
Sæsonskiftesalg starter torsdag d. 1. september.
6. december afholdes julefrokost i Medborgerhuset
Om lørdagen lukkes Butikken kl. 13.
Indtjeningen ligger foreløbigt bedre en sidste års salg.
Vågetjenesten:
Vågetjenesten er blevet kontaktet af et botilbud til
udviklingshæmmede, der har bedt om samarbejdsaftaler.
Besøgstjenesten:
Der er pt. 15 besøgsforhold i gang, hvilket stadigt daler
år for år
Der søges en ”tovholder”, der kunne deltage i samtlige
møder etc.
Nørklerne:
Kunne man leje en bod på torvet i forbindelse med et
arrangement, Handelsforeningen står bag? Vi kunne sælge ting,
vise ansigt og tjene nogle penge.
Værkstedet:
Der er i snit 8-10 frivillige, samt to frivillige i køkkenet
Værkstedet er desuden blevet opfordret til at køre to
gange om måneden, hvilket dog virker for
overvældende.
Værket:
Helt overordnet går det småt og energien virker til at
være gået lidt af.
Hvor mange ressourcer er der til at forsætte?
Vi har besluttet at se tiden an året ud og overveje, hvad
skal der laves om på?
Den kendsgerning, at vi er et lille samfund synes
desværre at have en afskrækkende virkning. På
kommunen er man opmærksomme på problemet.
Familielejr:

Familielejren afholdes om tre uger.

