BESTYRELSESMØDE
Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com
Møde tidspunkt

mandag d. 4. september 2017 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Susanne Rystok
Jørgen Leegaard
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster
Frank Elnegaard Knudsen
Dorthe Bülow AFBUD
Jette Annasofia Lunding Toft
Gitte Berg Jensen
Leif Theilgaard
Pia Vestergaard
Ulla Bjerg Thomsen

Mødedatoer for 2. halvår af 2017

Bestyrelsesmøder
Tirsdag d. 3. oktober
Onsdag d. 1. november
Mandag d. 4. december
Afdelingsmøder
Mandag d. 9. oktober
Mandag d. 20. november

1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen indvendinger til dagsordenen.

2. Janne Lillebæk har trukket sig fra bestyrelsen

Jonna træder til i stedet for Janne, men stiller
ikke op til genvalg i bestyrelsen fremadrettet.

Ville Jonna eller Leif Benjaminsen være villige til at træde
til i stedet for hende?

3. Orientering – Dato for bestyrelsesseminar er
fastsat til lørdag d. 4. november

Vi planlægger bestyrelsesseminariet på mødet
tirsdag d. 3. oktober.

4. Valg af venskabsprojekt
5. Præsentation af Ulla Bjerg Thomsen
Ulla er den nye leder for Caféen

Den første måned er blevet brugt til bl.a.
oprydning og rengøring
Ulla har brugt tiden på at lære brugerne at
kende.
Hygiejne-beviset er blevet taget, så vi kan
servere mad.
Ulla har haft kontakt til Huset Venture med
henblik på et eventuelt fremtidigt
samarbejde.
Vi har haft besøg af en anden Røde Kors
afdeling, der så både Caféen og Butikken
Vi har søgt om §18 midler til årets
sommerferie, hvor brugerne og personalet
tager afsted i uge 37, hvorfor Caféen er
lukket den uge.
Ulla vil forsøge at få fat i flere frivillige, der
eventuelt kan være med til at igangsætte
nogle aktiviteter om eftermiddagen.
Menuen er blevet sundere.

6. Debat om Butikkens ledelse fremover (Jørgen)

Alice, Kirsten og Karen Magrethe kører
Butikken fint, men vil gerne have afklaret,
hvornår der tiltræder en ny leder.
Vi skal have etableret en bedre
kommunikation med Butikken.
Jørgen kan stadig stå standby, men kan kun
bruge et vist antal timer i Butikken.
Jørgen og Thorkild prøver at sætte sig ned
med Alice, Kirsten og Karen Magrethe for at
få afklaret, hvad det er for en person, men
efterspørger.
Jørgen kan ikke være aktivitetsleder på
Butikken.
Jonna bragte en oplagt kandidat i forslag.

7. Samarbejde med Vestjysk Bank fremadrettet
Vil vi i fremtiden kunne benytte os af Vestjysk Bank fx i

forbindelse med landsindsamlingen?

8. Forskønnelse af Caféen v/Leif Theilgaard

Leif foreslår, at det bliver en proces, hvor vi
starter med en kortlægning af prioriteter, og
en generel diskussion af, hvad vi forventer af
bygningen (funktionalitet vs. æstetik,
fornemmelse af fællesskab, mulighed for
udlejning etc.)
Aktivitetslederne kunne med fordel få
afklaret, hvilke ønsker de forskellige
aktiviteter har, hvilket Leif iværksætter i
forbindelse med afdelingsmødet mandag d.
9. oktober. Vi samler op på dette i
forbindelse med bestyrelsesmødet mandag
d. 4. december.
Vi skal have afklaret, hvor mange frivillige
hænder, vi kan trække på.
Vi bør holde førstesalen ud af forskønnelsen
af Caféen, og fokusere på lokalerne i stue
planen.
Vi er enige om, at Leif indkøber et
laminatgulv (meget trægulvsagtigt), der er
både holdbart og let at vedligeholde.
Vi benytter noget belægning under
laminatgulvet for at forbedre akustikken.
Vi søger nogle midler fra Lions Club til borde
og stole.

9. Åbningstid i Caféen m.m.

Vi holder fast i en lukketid kl. 15.00.
Mie og Ulla laver et oplæg på et senere
møde, hvor de præsenterer deres erfaringer
med de nye lukketider.

10. Landsindsamling d. 1. oktober v/Pia Vestergaard

Det er forsat den første søndag i oktober,
hvilket i år er søndag den 1.
Vi har fået en kontakt i Vestjysk Bank, hvilket
naturligvis er positivt, fordi det ville være et
kæmpe arbejde, hvis vi selv skulle stå for
optællingen.
Vi afholder ringe-aften onsdag d. 6. i Caféen.
Af praktiske årsager har vi i år valgt ikke at
benytte Vestjysk Banks telefoner.
Bjørn er forsat ansvarlig for at lægge ruterne.
Caféen har igen i år lovet at hjælpe til med
pakning af poserne.
Vi samler primært ind til det
borgerkrigsramte Syrien og ofrene for
hungersnøden i sydøst Afrika, hvilket også

fremgår af vores materialer.
Henning og Natalya fra Lem er på sandwichholdet sammen med Leif.

11. Evaluering af Frivilligdagen på torvet d. 19. august

Fire mennesker deltog.
Der var nogenlunde den samme deltagelse
som altid.
Vi skal fremover overveje at skrive ned på
plancher, hvad for nogle frivillige vi søger.

12. Status URK-børnelejre

Vi har modtaget nogle midler fra
Frivilligrådet til at sende seks børn på lejre.
Vores forventning er, at kommunen har
tilmeldt seks børn, og at disse har deltaget i
lejrene.

13. Dato for tovholder på nytårskur for
aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer

Ulla vil gerne være tovholder på nytårskuren,
som bliver afviklet i januar.

14. Status på opsættelse af hjertestarter ved Caféen
v/Leif Theilgaard

Landskontoret har sendt et hyrdebrev til
samtlige butikker i landet vedrørende
udviklingsplan om indførelse af hjertestartere.
Hvis man har mere end ét minut til en
hjertestarter, anbefales det at man hænger
en sådan op.
Vi lever ikke op til et-minuts reglen.
Vi har endnu ikke talt med udlejer, men vi
går ikke ud fra, at han skulle have nogle
indvendinger.
Vi har talt med kommunen, der har givet
deres samtykke, hvis vi vel at mærke tager
hensyn til æstetikken i gadebilledet.
Man har i Røde Kors indgået en indkøbsaftale
med en fabrikant, hvor vi får en favorabel
pris – denne aftale følger vi.
Vi skal også få undersøgt, om det er muligt at
søge midler, som fx Tryg Fonden eller Lions
Club.
Landsforeningen anbefaler, at vi finder en
frivillig som er ansvarlig for hjertestarteren,
hvilket vi forholder os til, når vi kommer
dertil.

15. Eventuelt

Anne Marie Thorup stopper desværre i
integration, men vil forsøge at finde en
frivillig i Sprogcaféen, der kan være

aktivitetsleder for Sprogcaféen.
Else Kirkegaard bliver aktivitetsleder for
integration.
Anne Magrethe Andersen fra Ikast kommer
til et møde i integrationsaktiviteten den 12.
september og oplyser om deres aktiviteter
og erfaringer med integration.
Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at
deltage (19.30-20.00).
Mandag d. 23. oktober er der introduktion til
Røde Kors.
Vi har afviklet Familielejr, hvor 12-13 voksne
og samme antal børn deltog. Vi modtog
20.000 kroner i §18 midler.

