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

Mandag den 10. oktober 2016 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer 2. halvdel af 2016

Bestyrelsesmøder
14. november kl. 19.00
12. december kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Røde Kors-lejr

Lejren er mest for frivillige i et forsøg
på at præsentere de forskellige



Vi har tidligere drøftet, om vi skal holde en
Ringkøbing Røde Kors-lejr. Altså en fælles
lejr for aktiviteterne i vores afdeling.



På drøfter vi sagen og drager en konklusion.

Mange er i forvejen ”flettet” ind i
familielejren.



Hvis vi beslutter os for at holde en lejr, skal
der nedsættes et udvalg, som skal forberede
lejren.

Vi skal være opmærksomme på, at
der naturligvis er et begrænset antal
pladser.

aktiviteter internt i Røde Kors og
mest i egne (Ringkøbing) rækker.

Et alternativ kunne være et festivalskoncept, hvor man præsenterer
forskellige aktiviteter; deltagerne bor
hjemme, men har mulighed for at
deltage i de aktiviteter, der måtte
være.
Et sådant koncept kunne gøres
meget bredt i forhold til forskellige
aktiviteter, og det ville være lettere at
markedsføre. Desuden ville det være
et godt sted at rekruttere nye
frivillige, selvom det ikke skulle være
et primært fokuspunkt.
Denne aktivitet kunne være et
mindre teoretisk alternativ til
Frivilligdagen og synliggøre en mere
menneskelig og mindre ”støvet” side
af Røde Kors.
Desuden kunne man promovere de
tiltag Røde Kors støtter i Danmark.
I september 2017 er der 25 års
jubilæum i butikken, hvilket vi skal
tage højde for.
Vi beder Susanne lave en mere
konkret skitse for, hvad hun havde
tænkt sig,
På den måde undgår vi, at de
involverede føler en usikkerhed om,
hvad et sådant arrangement helt
nøjagtigt indebærer – hvor skal fokus
helt nøjagtigt ligge?
Et samarbejde mellem aktiviteter og
flygtninge omkring forskellige
aktiviteter ville kunne skabe en
fællesskabsfølelse internt.
3. Julehjælp

Vi taler med SuperBrugsen, og hører
dem, om de er indstillet på at benytte



Oplæg fra Lizzi og Peter om organisering.



Der er et ønske om et større beløb på
gavekort til butikken end vi hidtil har givet.

samme model som sidste år, hvor
folk har mulighed for at donere
gaver.
Der var 24 ansøgere i fjor, 30 sidste
år, og vi kan forvente flere ansøgere
i år. Vi foreslår 40 bevillinger.
Det ville være fint at kunne give et
større antal gavekort. Fx kunne man
dele ud i forhold til antal børn, for at
tilgodese større familier.
Lizzi taler desuden med
legetøjsbutikker omkring muligheden
for donationer, hvor vi supplerer op,
hvilket virker til at være en for
butikken rentabel model.
Vi bør desuden differentiere i forhold
til alder (legetøj til børn op til 12 år
og så fremdeles).
Til 13-17 vil der være gavekort
Nørklerne kunne bidrage med fx
strømper og små huer. Anne skal
have en melding i tide, hvis vi skal
nå at have det med i julekasserne.
Selvom konceptet er ment for
børnene, kan vi selvfølgelig ikke
detaljeret styre, hvordan gaverne
bliver uddelt; vi skærer igennem og
sørger for legetøjsgaver til dem
under 12 år, men blander os ellers
uden om, hvorledes gaven fordeles
blandt de ældre.
Lizzi vil gerne, at der er frivillige, der
er villige til at hjælpe til d. 22.
december (3-4 frivillige) –
tilbagemeldinger på næste
bestyrelsesmøde (d. 14. november)

4. Hjertestarter


Landskontoret har meldt ud, at man ønsker,
at der opsættes en hjertestarter ved hver
butik.



Begrundelsen er, at folk forventer at kunne
finde en hjertestarter ved en Røde Kors-

Vores profil taget i betragtning, virker
det logisk at vi ved både cafeen og
butikken har en hjertestarter
hængende.
Vi bør principielt selv gøre alt hvad vi
kan, for selv at kunne betjene de
ophængte hjertestartere, men

butik.


Med den argumentation må man gå ud fra,
at folk også kan forvente at finde en
hjertestarter ved cafeen.



Udgiften til anskaffelse er 11.325 kr. pr. stk.



Til drøftelse

samtidig skal vi undgå at gøre de
frivillige utrygge ved udsigten til
pludseligt at skulle kunne benytte
disse hjertestartere.
Vi kunne fx tilbyde de
omkringliggende virksomheder
kursus i brugen af disse, hvilket er
en model, der før er set i
nærområdet.
Vi kontakter Per Green og ejeren af
Østergade 22 med henblik på at
høre, om han ville have noget imod,
at vi hænger hjertestartere op på
hans bygning. Desuden kunne vi
høre ham, om han kunne give os et
godt tilbud (anskaffelse, omskoling
og service)

5. Opsamling på ledelsessamtaler
Notat herom udsendes inden mødet

Det har været en stor fornøjelse for
formanden at have mulighed for at få
folk på tomandshånd.
Nogle af forslagene fra
ledelsessamtalerne vil senere blive
diskuteret grundigere.
Leif hører Per om muligheden for
installering af elektronisk kalender til
booking af lokaler.
Frank hører, om der mulighed for at
få en stationær og måske endda
nogle bærbare pc’er fra det
Ringkøbing Gymnasium.

6. Henvendelser om børn og familieområdet




Vi har fået et par henvendelser (fra
Frivilligcentret og fra et behandlingstilbud i
Herning) med forespørgsel om, hvorvidt vi
har frivillige, der kan indgå i støttefunktioner
for familier.
Hvordan gearer vi os til at imødekomme
sådanne behov?

Besøgstjenesten kan ikke være
behjælpelige i den forbindelse, fordi
de frivillige ikke er gearet til den
slags opgaver.
Tre piger fra familielejren, der alle er
hjerneskadede, har dannet en
forening, hvilket kunne være oplagt
som en slags støttegruppeordning –
her kunne vi med fordel skabe en
forbindelse (Inge Merethe).
Vågekonerne vil blive spurgt, men
der er ingen garantier.

Desuden snakker Anne med
vedkommende, der står for
Aflastningstjenesten
Dette punkt bliver taget op på næste
bestyrelsesmøde.
7. Introduktion til Røde Kors
Dette finder sted d. 31. oktober kl. 19-21.

8. Landsindsamling
Hvad gik galt i forhold til fremmødet? (Niels)

Niels vil meget gerne bede om
tilmeldingerne fra aktivitetslederne,
da han skal bestille materialer fra
hovedkontoret, hvilket afhænger af
antallet af deltagere.
Selvom vi havde tre reserver og
havde dækket 63 ruter, endte vi
stadig med 15 ruter, der ikke blev
dækket.
Vi indsamlede 100.000, hvilket er
20.000 mindre end sidste år.
Ca. 10 procent blev indbetalt via
MobilePay.
Der var nogle indsamlere, der ikke
mente, at de havde meldt sig, men vi
følger op på det internt i
aktivitetsgruppen.

9. Eventuelt

Vi har fået en henvendelse fra
Alkjærskolen vedrørende en aktivitet,
der skal fremme integrationen af
indvandrerbørn i foreningslivet. Dog
er presset på ”En håndsrækning”
meget stort.
Vi bør overveje at købe en ny printer,
fordi den nuværende løsning er
simpelthen ikke rentabel. Vi beder
Per undersøge muligheden for en
anden løsning.
I stedet for jule/nytårsfrokost deltager
vi i år i frivilligfesten i forbindelse
med Frivilligdage.dk. Røde Kors
betaler billetten til middagen. Hvis
man vil deltage i den efterfølgende
koncert med Sanne Salomonsen, må
man selv betale.
I skal tilmelde jer individuelt, og for
derefter refunderet beløbet hos Mie.

Kort nyt fra aktiviteterne
Integration er med til Matchday d.
10. november, og til Frivilligbørsen d.
12. november, hvor de sammen med
andre organisationer er i et
”flygtningetelt”, med foldere om de
forskellige aktiviteter.
I torsdags deltog integration et i
elektronisk interview, fordi RKB er
blevet indstillet som europæisk
integrations-by.
Desuden oplever sprogcafeen et
boom i interessen for lektiehjælp.
Mandag d. 31. oktober deltager
integration
i
et
møde
med
koordinationsgruppen
Vågekonerne samarbejder med et
center for udviklingshæmmede samt
Grønbjerghjemmet.
Butikken
deltog
i
møde
i
NetværkMidvest tirsdag d. 4. oktober
for 10 butikker, og næste år, d. 4.
april, vil vi i Ringkøbing afholde dette
møde;
Desuden har butikken lige modtaget
25-30 sække med tøj.
I Cafeen holder Henning desværre
med udgangen af året.
Desuden havde Cafeen besøg af en
dame fra Logen (Rebecca Pigerne),
der donerede 5000 kroner, og som
vil tænke på os i fremtiden.
Besøgstjenesten
har
seks
besøgsforhold i gang.
Vil gerne afholde julefrokost fredag d
25. november.
Nørklerne har talt med Kim Grøn,
der siger, at man for 87 kroner kan
leje en bod på torvet for en dag,
hvilket vi prøver.
Værket har rettet henvendelse til
hovedkontoret og meddelt, at hvis
der ikke sker mere, vil vi lukke ned
ved udgangen af året. I Jylland går
det generelt ikke godt.

