
 

 

 

 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

mandag den 14. november 2016 kl. 
19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Pedersen               
Niels Andersen                                             
Mie Hansen              
Susanne Rystok AFBUD  
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. december kl. 19.00 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er ingen indvendinger til dagsordenen. 

 

2. Julehjælp (Lizzi) 
 

 Mandag d. 5. december er der deadline for 
ansøgninger – ansøgere får besked mandag 
d. 12. december. 
 

 Peter og Lizzi holder endnu et møde med de 
øvrige organisationer med henblik på at 
undgå overlap og for at koordinere 
indsatsen. 

 

 Torsdag d. 22. december uddeles julekasser. 
Frank, Niels og Jørgen afhenter kl. 14.00 



 

 

julekasser ved SuperBrugsen. Uddelingen 
foregår i Østergade 22. Thorkild deltager 
sandsynligvis også. Det samme gør Lea 
(Jannes datter) og muligvis Lizzis datter. 

 

 Claus fra Lange har tilkendegivet, at de giver 
75 kroner (vi giver 100 kroner) til legetøj til 
børn under 12 år. 

 

 Børn mellem 12 og 17 år modtager et 
gavekort på 200 kroner. 

 

 Vi skal være opmærksomme på, at alle 
ansøgere, der har en tilsluttet sagsbehandler, 
er blevet indstillet af denne. 

 

3. IT-løsninger  
 Per Elbæk medvirker vedr. printer i Østergade 22. 
 Per Elbæk præsenterer oplæg til elektronisk 

kalender. 
 Status på nye PCere til Østergade 22. 

 

 Vi går ud fra, at printeren virker, og at folk 
selv henvender sig, hvis de oplever 
problemer med denne. Der er desuden en 
brugsanvisning hængt op i Caféen. 
 

 Elektronisk kalender forudsætter pt., at man 
har særlig adgang for at kunne lægge ting op. 
Vi laver en mappe, der hedder ”Frivillige 
aktiviteter”, hvor alle kan lægge ind. 
Per har anmodet om, at Røde Kors får en 
sådan adgang. 
 

 Foreløbigt har vi fået én stationær pc fra det 
almene gymnasium (som står i Caféen), men 
vi ville også meget gerne have nogle bærbare 
til brug i sprogundervisningen. Desuden er 
det ret vigtigt, at vi anskaffer et stålskab til 
bevaring af disse, eller at disse bliver læst 
inde på 1. salen – skal aftales med Anne 
Marie. Vi er indstillet på at købe op til fire 
bærbare PC'ere. 

 

4. Røde Kors-festival i Ringkøbing  
 Emnet blev drøftet på afdelingsmødet den 10. 

oktober. 
 Er der nogen som vil påtage sig at udarbejde et 

koncept? Eller skal vi eventuelt arrangere en 
workshop, hvor vi udvikler ideen? 
 

 Vi kunne bede Susanne lave et lille oplæg til 
bestyrelsesmødet d. 12. december, med 
henblik på at konkretisere, hvorledes en 
sådan festival kunne skrues sammen.  
 

 Thorkild snakker med Susanne, inden vi ses 
til det næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Hjertestartere til butikken og cafeen  
Er der nyt i sagen? 

 

 Vi afventer accept fra Per Green og ”ejeren” 
af Caféen. 
 

 Hjertestarteren placeres udenfor butikken og 
Caféen, men der er stadig en forventning om, 
at der er nogle til stede fra Røde Kors, der 
kan betjene disse. 

 

6. Børn- og familieområdet  
 Emnet blev drøftet på afdelingsmødet den 10. 

Vi afventer generalforsamlingen i foråret, 
inden vi foretager os noget i forhold til dette 



 

 

oktober. 
 Hvordan kan vi styrke indsatsen på dette område? 

Skal vi eventuelt invitere en Røde Kors-konsulent til 
en drøftelse? 
 

indsatsområde. 

7.  Introduktion til Røde Kors - gennemført den 31. 
oktober - orientering om dette 
 

Der var godt 20 deltagere, og der virker til at 
være stor tilfredshed med dette 
arrangement over hele linjen. 

 

8. Opfølgning på frivilligdagene den 10.-12. november 
 

 Det var næsten kun foreningsfolk, der deltog 
- altså frivillige, der netværker med andre 
frivillige. 

 

 Er det umagen værd, omkostningerne taget i 
betragtning?  

 

 Signalværdien i forhold til de frivillige synes 
at være vigtig. 

 

 Vi bør overveje at deltage i denne aktivitet 
som kommunekreds og med et begrænset 
antal aktiviteter 

 

 Man kunne med fordel stille op med en 
fælles dagsorden (et overordnet tema), man 
sætter fokus på. 

 

 Fremadrettet skal vi have nogle klare 
retningslinjer for betaling og tilmelding: 
hvem skal helt nøjagtigt betale for hvad? 

 

9. Nyt fra Hovedbestyrelsen og landsmødet 
 

 Landsmødet blev afholdt d. 5. og 6. 
november. 
 

 Valg til hovedbestyrelsen fyldte en del, da 
der var mange (deriblandt mange 
kompetente folk), der stillede op. 

 
 Man har vedtaget en resolution, der sætter 

fokus på: 
 At vi Røde Kors handler på behov, hvilket 

betyder, at vi løbende foretager en 
vurdering af de mest presserende lokale 
behov 

 At vi forpligter os til at samarbejde med 
lokale organisationer i forhold til løsning 
af lokale behov 

 At vi er fortalere for dem, der ikke selv 
er i stand til at blive hørt 
 

 Der var en mindre justering af kontingent. 
 

 Byggeriet af Frivillighuset går som planlagt. 
Byggeriet tages som planlagt i brug i 
november 2016. Den udvendige belægning 
med teglsten færdiggøres i foråret 2017. 

 



 

 

10. Nyt fra Frivilligrådet 
 

 Ringkøbing-Skjern Kommune har ansøgt om 
at blive Frivillig- By i 2018 i konkurrence med 
Århus. 

 

 Lovforslag om forsikring af frivillige fra 
kommunen er i høring. 

 

 Der er blevet afholdt fire kaffemøder, der 
ikke opnåede særlig stor deltagelse, hvorfor 
man overvejer at afholde færre møder. 

 

 Prisen på brugerkort til aktivitetscentre 
nedsættes fra 400 kroner om året til 300 
kroner. 

 

11. Nyt fra Netværk MidtVest 
 

 Thorkild har indvilliget i at være 
mødeleder/formand. 

 

 Det sociale udvalg: Man prøver at 
differentiere aktiviteterne, så der bliver 
forskellige arrangementer for de forskellige 
aktiviteter. 

 

 Budgetmøde: Der bliver ingen indbetalinger i 
2017, idet der stadig er 45.000 kroner at 
tære på. 

 

 Den 13. marts afholdes årsmøde, hvor hele 
bestyrelsen og forhåbentligt aktivitetsledere 
inviteres. 

 

 Der afholdes følgende temamøder:  
 1 for Familie og børneområdet 
 1 for Integration 
 1 for Ensomhed  
 1 for Nørklere  
 2 for Genbrug 

 

12. Eventuelt 
 

 Niels og Anne har snakket med en person, 
der muligvis er interesseret i at blive 
nørkleleder.  
 

 Ligeledes har de talt med én, der virker til at 
være interesseret i at blive den nye 
indsamlings-leder. 

 

 Selvom visitkortene til førstehjælp ikke 
umiddelbart har udløst en masse 
tilmeldinger, virker det forsat til at være en 
effektiv måde at annoncere på. 

 

 


