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

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Petersen
Niels Andersen
Mie Hansen AFBUD
Susanne Rystok
Lizzi Bøggild AFBUD
Anne Marie Thorup
Jørgen Leegaard
Bente Larsen AFBUD
Karin R. Andersen AFBUD
Anne Brodersen
Inge Merete Pedersen
Mette Nørgaard
Leif Theilgaard
Janne Lillebæk Christensen
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster
Frank Knudsen
Githa Søgaard Thorsen
Per Elbæk
Gitte Berg Jensen
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD
Dorthe Bülow
Charlotte Søborg

Mødedatoer 1. halvdel af 2017

Bestyrelsesmøder
Onsdag d. 5. april
Mandag d. 29. maj
Afdelingsmøder:
Tirsdag d. 9. maj

Nålefest
Onsdag d. 19. april
1. Godkendelse af dagsorden

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Præsentation

Alle tilstedeværende præsenterede sig kort.

3. Fotografering af nye bestyrelsesmedlemmer

Per tog som sædvanlige en masse fine billeder af
bestyrelsesmedlemmerne og aktivitetslederne.

4. Nålefest onsdag d. 19. april - status

Dette er de frivilliges fest.
Der er sendt en invitation ud til aktivitetslederne
med henblik på, at disse kan meddele Jørgen,
hvor mange af deres frivillige, der vil deltage.
Aktivitetsledere bedes informere Frank om,
hvor mange frivillige, der skal have nåle senest
onsdag d. 5. april.
Kl. 16.00-16.30 vil vi appellere til, at folk dukker
op og hjælper med det praktiske.

5. Besættelse af poster


Afdelingens Internationale Arbejde (Forslag:
Jette)



Facebook-manager



Superbruger til KONTAKT

6. Temaaften om pårørendeaflastning og demens
den 4. april i Aarhus

Vi beder Jette om varetage Afdelingens
Internationale Arbejde.
Githa udvælges som Facebook-manager.
Gitte vælges til Superbruger til KONTAKT.

Det er en indsats Røde Kors har fået en del
eksterne midler til (2-3 millioner kr.)
Aktiviteten er rettet mod pårørende af
mennesker, der er ramt af sygdomme af
forskellige art.
Vi er i høj grad i startfasen.
Lokalt er der noget i gang i Ældresagen – Karin
har været til møde med andre foreninger
omkring Demens Café.
Der er desuden en aflastningstjeneste under
Menighedstjenesten, som har tilkendegivet, at
de ikke har nok arbejde indenfor dette område.
Vi kunne som organisation koble os på denne
aktivitet og gøre os nogle erfaringer indenfor
området og supplere bl.a. indenfor
oplysningsarbejdet og koordinering af kontakt.

7. Status på arbejdet med "Fremtidens café"
(v. Leif Theilgaard)

Vi har en Cafée-udviklingsgruppe, der for tiden
arbejder med udviklingen af fremtidens Café, og
som er ansvarlig for at ansætte en ny daglig
leder af Caféen.
Denne arbejdsgruppe har udarbejdet et tekst
materiale, der er blevet testet på en større
brugergruppe, som har givet deres besyv med:
man ønsker egentligt ikke de store forandringer,
og ønsker derfor en leder, der kan videreføre
Caféen som den er.
Forskellige aspekter af den daglige drift er blevet
diskuteret:
 åbningstider

8. Hvad rør sig i aktiviteterne?



udbud af mad




aktiviteter for brugerne




hvilke krav vil vi stille til brugerne?



muligheder med lokalerne

hvilken slags bruger vil man appellere til?
inddragelse af brugerne i forbindelse med
praktiske gøremål

VÅGETJENESTEN
Vi havde en hård start på året med meget aktivitet.
Vi har fået nogle nye frivillige.
Vi mødes en gang i juni i Caféen.
CAFÉEN
Vi forbereder os på at overlevere tingene.
BESØGSTJENESTEN
Karin står nu for besøgstjenesten.
FAMILIELEJREN
Vi har en ny aktivitetsleder.
NØRKLERNE
Vi er 16-17 nørklere, som er afsindigt flittige.
Ingeborg Ahle fik månedens buket i februar, hvilket blev fejret i
Caféen.
Nørklerne vil deltage i Temadag i Kibæk
INTEGRATION
Det går fremad med at finde kontaktfamilier til flygtninge.
Vi får et samarbejde med Teater OM, som har et projekt med
”Lighthouses” – de har bedt Røde Kors om en
interessetilkendegivelse, som Thorkild har udfærdiget; vi får
formentligt et samarbejde op og køre.
Vi er tre kollegaer, der tager ud på Alkjærskolen og hjælper
flygtninge elever
Vi har et samarbejde med styregruppen Damtoften: de har planer
om, at have dage, hvor de lærer folk at cykle, samt en hunde-dag

9. Evaluering af generalforsamlingen

Generelt en positiv oplevelse: overvældende og
imponerende; rar stemning; fin format
Her var lidt trangt - kunne man afholde det
andre steder?

Konceptet synes generelt at virke.

10. Hjertestarter ved butik og cafe

Ejeren virker til at være med på idéen, men vi
skal have søgt kommunen om tilladelse.
Leif tager kontakt til kommunen og undersøger
muligheden for opsættelse, hvorefter vi finder
finansiering.

11. Kort nyt fra formanden


Årsmøde i Netværk MidtVest



Vejledning fra landskontoret om økonomisk
godtgørelse til frivillige



Lodsedler

12. Eventuelt

Kommunekredsen mødtes i sidste uge.
Skjernafdelingen fylder 75 år i år, som fejres ved
at besøge Røde Kors’ Frivillighus i København d.
24. maj. Der er mulighed for deltagelse ved at
kontakte formanden i Skjern.
Dan Lind Hansen, som er bruger-lærer inden for
psykiatrien, har rettet henvendelse med henblik
på et foredrag – denne kan kontaktes, når det
skulle være.

Vi piller den gamle (ikke-elektroniske) kalender
ned.
Hvis nogle skulle være interesseret i at være
dansk kontaktfamilie for en flygtningefamilie,
bør de kontakte Else eller Anne Marie.
Aktivitetsledere bedes kontakte Githa (Facebook
manager) med nyt fra aktiviteterne.

