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

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Petersen
Niels Andersen
Mie Hansen AFBUD
Susanne Rystok
Anne Marie Thorup
Jørgen Leegaard
Karin R. Andersen
Anne Brodersen
Henning Rasmussen
Mette Nørgaard AFBUD
Leif Theilgaard
Janne Lillebæk Christensen
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster AFBUD
Frank Knudsen
Githa Søgaard Thorsen
Per Elbæk AFBUD
Gitte Berg Jensen
Jette Annasofia Lunding Toft
Dorthe Bülow
Pia Vestergaard (blev ikke inviteret,
hvilket er en beklagelig fejl!)
Charlotte Søborg AFBUD
Karen Margrethe Andersen
Kirsten Christiansen
Else Kirkegaard

Mødedatoer 1. halvdel af 2017

Bestyrelsesmøder
Mandag d. 29. maj

1. Godkendelse af dagsorden
2. Pårørendearbejde v/Niels Andersen

Niels har deltaget i et foredrag i Århus:




Forskning i forskellige former for sygdomsbelastning
En pårørende fortalte hendes historie
Foredrag af overlæge i ældrepsykiatri

Besøgsfrivillige skal uddannes for at kunne
varetage denne funktion.
Indenfor det næste år starter Røde Kors
aflastning op sammen med Tryg Foden (eller en
anden stor fond), der støtter.

3. Frivilligdagen
Hvad kan/vil aktivitetslederne bruge frivilligdagen d. 19.
august til?

Forskellige frivillige organisationer stiller op med
en stand fra kl. 10-13.
I en udvalgsgruppe er det blevet besluttet at
lave en gentagelse af sidste års aktiviteter.
Birgit Beiter har lavet flere arrangementer med
danskere og flygtninge og kunne være en
mulighed, selvom det umiddelbart virker til at
blive logistisk og praktisk udfordrende at
inddrage integration.
Claus Bülow kunne muligvis lave noget for de
unge (brætspil etc.), hvis de fysiske rammer vel
at mærke er til det.
Man kunne eventuelt bede om at få mere plads,
så det er muligt at byde ind fra de forskellige
aktiviteter.
Kunne man have nogle stativer med tøj for at
oplyse om, hvad forskellige tøjgenstande
indbringer?

4. Evaluering af nålefest

Generelt en positiv respons på arrangementet
Flere ville gerne høre mere om, hvad der foregår
indenfor organisationen
Nogle havde forventet et lidt andet fokus i
forbindelse med indslaget
Lad os ikke drikke øl af hvide papkrus!!

5. Frivillige i aktiviteterne som indsamlere
Ville det være muligt og/eller hensigtsmæssigt at trække på
vores frivillige i de forskellige aktiviteter i forbindelse med
landsindsamlingen?

Søndag d. 1. oktober afholdes indsamlingen.
Vi har 60 ruter vi skal have besat i Ringkøbing og
60 ruter i de forskellige distrikter.
Kunne man fx inddrage flygtninge?
Man bør give de frivillige buddet.
Folk fra familielejren kunne også være en
mulighed.

6. Landsindsamling – ringeaften
Hurtig orientering - ringe aften op til landsindsamling finder
sted i Caféen onsdag d. 6. september kl. 18.30

7. Introduktion til Røde Kors i efteråret?


Introduktion til Røde Kors er et ca. to timers forløb,
hvor der via oplæg og øvelser gives en kort
introduktion til Røde Kors – historien, principperne,
det nationale arbejde og det internationale arbejde



Skal vi gennemføre et sådant arrangement i
efteråret (efter 1. oktober)?

8. Nyt fra aktiviteterne
Status og planer.

Gitte og Susanne melder sig allerede nu, og
indsamlingsgruppen vender tilbage, når vi kommer
tættere på ringeaftenen.

Niels og Thorkild har tidligere afholdt et sådant
arrangement og finder en dato, som vi bedes sprede
ud i aktiviteterne.

Nørklerne





Det går generelt rigtig godt.
Der er pt. 18 nørklere.
10 nørklere deltog i en god temadag i Kibæk med et
godt oplæg fra lederen fra København.
Nørklerne slutter d. 29. maj, hvor alle inviteres til
afslutning Vedersø Klit Badehotel, hvorefter Charlotte
formelt tiltræder som ny leder.

Integration








Det går nogenlunde.
Det er fem nye forhold i stand.
Et af to årlige møder med kommunens
integrationsafdeling er blevet afholdt.
Der er pt. 37 frivillige i aktiviteten.
Integration planlægger udflugt til Moesgaard for at se
filmen Rejsen.
I efteråret afholdes et møde for familierne.
Annemette fra Frivillig Vest vil vide, om vi vil ind i
Mentorordning, hvilket vi hører mere om.

Værkstedet


Der er pt. mellem 6-12 frivillige, og alt virker til at køre
på skinner.

Familielejr



Denne afholdes i september.
Næste møde afholdes tirsdag d. 16. maj.

Det internationale arbejde



Jette følger især med i situationen i Sudan, hvor otte
flyvere er sendt ind, som man kan bidrage til.
Det anslås, at 7000-8000 mennesker har fået hjælp
den vej.

Besøgstjenesten



Der er pt. 14 forhold i gang
Tre deltog i temadag i Vildbjerg med foredrag af








Herdis Hansen (leder på Anker Fjord hospice) fortalte
om den svære samtale om døden.
Desuden talte Anne Kathrine Dybdal
(regionskonsulent for besøgstjenesten i Røde Kors)
om, hvorledes besøgstjenesten skal gå på flere ben, fx
i form af besøgscafeer, der kunne gøre det mere
overskueligt for nogle brugere at benytte sig af denne
aktivitet.
Vi har modtaget en henvendelse fra ÆldreSagen
vedrørende en demenscafe både for dem, der er
ramte og deres pårørende.
ÆldreSagen vil gerne have frivillige, hvilket vi
desværre ikke kan afgive på nuværende tidspunkt.
Vi kunne annoncere efter frivillige på Facebook.
Desuden forudsætter deltagelse i denne aktivitet, at
de frivillige deltager i kurser.

Cafeen



I Caféen er vi begyndt at lave mad igen med hjælp fra
en bruger, der lægger hygiejnebevis til
Vi skal have gjort noget i forhold til rengøring, fordi
situation lige nu er ikke holdbar.

Butikken










9. Røde Kors-festival v/Susanne
Bør vi afholde en sådan i 2018?
Størrelse, formål, målgruppe, ydre rammer, indhold,
økonomi og aktører?

Butikken håber virkelig snart at få en frivillig leder, da
de bliver bombarderet med spørgsmål om forskellige
forhold.
Der er fire, der hjælper til indtil videre, hvilket ikke er
en holdbar løsning på længere sigt.
Fredag er en svær dag at få besat, hvorfor vi
fremadrettet prøver med en turnus-vagtplan, så folk
ikke skal binde sig for hver fredag.
Bestyrelsen lader aktivitetslederne ændre
åbningstiderne lørdage til kl. 10.30-14.00.
Desuden får Butikken lov til at købe, hvad de står og
har brug for i forhold til den daglige drift af
aktiviteten.
Alle opfordres til at holde øjnene åbne efter en ny
frivillig leder, da én bør have hovedansvaret.

Målet skal være oplysning, da mange ikke ved,
hvad Røde Kors laver til trods for arrangementer
som Frivilligdagen - vi skal vise flaget udadtil i
forhold til dem uden for Røde Kors.
Vi skal være synlige i gaderne, i Caféen og på
Generator med farver og flag.
Musikskolen kunne være en mulig
samarbejdspartner, hvilket ville trække
publikum til.
Man kunne afholde sofasamtaler med
repræsentanter fra Landskontoret.
Det skal være de frivillige og aktiviteterne, der
skaber indholdet, men det kulturelle, der
trækker folk til.

Vi bør have et overordnet tema, som fx
fællesskabet i Røde Kors.
Integration kunne vise flaget kulturelt med mad,
musik og des lignende.
Ligeledes kunne kvindekoret og balletskolen
inddrages
Det er vigtigt, at fokus er lokalt, selvom man
også kunne få hovedaktører indenfor Røde Kors
til at sige nogle bevingede ord.
Meget få, kender Caféen, hvorfor denne bør
eksponeres så vidt muligt.
Ungdommens Røde Kors og samaritterne bør
inddrages.
Skal afholdes flere forskellige steder og
eventuelt slutte af (med en koncert?) ét sted.
Hvis vi afholder det i forbindelse med Open By
Night, skal vi ikke afholde det på Generator, men
på torvet.
Et sådant arrangement vil stille krav til
kommunikationsarbejdet.
Handelsstandsforeningen kan man med fordel
tage i ed (Kim Grøn)
Gitte, Dorthe, Susanne, Jørgen (eventuelt
Charlotte) er foreløbigt tovholdere

10. Orientering fra formanden


Status på rekruttering af leder til Caféen



Status på rekruttering af leder til Butikken



Status på oprettelse af fængselsbesøgstjeneste



Status på ældrelejr

Status på rekruttering af leder til Caféen
Vi har modtaget nogle henvendelser (5-10)
vedrørende stillingen til leder af Caféen.

Status på oprettelse af fængselsbesøgstjeneste
Vi har modtaget en mail fra Anne Joy (der holdte
et oplæg på bestyrelsesmødet d. 12. december).
Hun har haft kontakt med kriminalforsorgen,
men vi har ikke fået noget på plads endnu.

Status på ældrelejr
25 ældre har mulighed for at deltage.

Øvrige
Vi har modtaget et takkebrev i forbindelse med
Lizzis begravelse. Dette tilgår.

Inge Merete takker af d. 19.
maj kl. 14.00 i Caféen
11. En flygtningefamilie fra Tim i store
vanskeligheder i forhold til ydelser og boligstøtte
v/Anne Marie

På næste bestyrelsesmøde diskuterer vi, om
man burde have et suppekøkken til folk, der står
i akutte problemer som dette?
Kunne man kontakte SuperBrugsen eller
Åkanden (det kommunale køkken)?
Madbilletter til Caféen kunne være en idé,

selvom det naturligvis er meget dansk mad.
Anne Marie er tovholder på en ad hoc
indsamling i forhold til den pågældende familie.

12. Eventuelt

I samarbejde med Bernhard har Niels lavet en
nekrolog om Lizzi, som i næste uge bringes i
Dagbladet, Herning Folkeblad og i Jyske
Vestkysten.
Butikken kontakter konsulenter med henblik på
at afklare, hvem der afhenter tøj indsamlet på
biblioteket i forbindelse med Smid Tøjet
Danmark-kampagnen.
Vi arbejder forsat på at få en hjertestarter sat op
på Caféen, hvilket kommunen har godkendt. Vi
skal dog også have et tilsagn fra udlejer og
desuden have projektet finansieret.

