
 

 

 
 

 
 

 AFDELINGSMØDE  

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

 

 

Mødetidspunkt 
 

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Petersen AFBUD               
Mie Hansen  
Susanne Rystok                     
Anne Marie Thorup  
Jørgen Leegaard AFBUD                                     
Karin R. Andersen  
Mette Nørgaard AFBUD 
Leif Theilgaard 
Janne Lillebæk Christensen 
Leif Benjaminsen 
Jonna Fæster  
Ulla Bjerg Thomsen 
Frank Knudsen 
Githa Søgaard Thorsen   
Gitte Berg Jensen 
Alice Krarup 
Jette Annasofia Lunding Toft  
Dorthe Bülow AFBUD 
Pia Vestergaard AFBUD  
Charlotte Søborg AFBUD 
Karen Margrethe Andersen 
Kirsten Christiansen 
Else Kirkegaard 
Peter Lund Andersen 
Per Elbæk                               

 

Mødedatoer 1. halvdel af 2017 

Bestyrelsesmøder 
Onsdag d. 1. november 
Mandag d. 4. december 
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Afdelingsmøder 
Mandag d. 20. november 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 

2. Integration v/Anne Marie Thorup 
 

 Stafetten som leder for Sprogcaféen gives 
videre til Marianne Albinus 
 

 Samarbejde med Teatret OM v/Annemarie 
Waagepetersen 

 

Annemarie Waagepetersen  
 

 Projekt LIGHTHOUSES: i påsken blev der afholdt 
ti forestillinger om strandingshistorier 

 

 Bl.a. rettet mod folk der kommer til vores land 
fra andre kulturer  

 

 Arrangementer som ”smag på verden”. 
 

 Teatret OM er interesseret i at møde flere 
mennesker og sprede budskabet. 

 

 De samler i løbet af vinteren folk til fx 
fortællekreds; dernæst formidler de kontakt for 
endeligt at skabe konkrete netværk i februar. 

 

 Det vil Teatret OM meget gerne arbejde videre 
med, og er vi er velkomne til at kontakte 
Annemarie Waagepetersen eller Tine Madsen 

 

 Integration kunne forsøge at spotte, om der er 
nogle, der ville være interesseret, og om vi 
kunne finde en kontaktperson. 

 

 Teatret OM hjalp RK med asylcentret, hvor de 
gav tre forestillinger. 

 

 Aktivitetslederne kigger hver især i deres 
bagland, og undersøger, om der er nogle, der 
skulle være interesserede. 

 
Anne Marie Thorup 
 

 Else Kirkegaard tog over for kontaktfamilierne i 
foråret. 
 

 Mandag d. 23. oktober overtager Marianne 
Albinus sprogcaféen. 

 

 Marianne Albinus har baggrund som lærer, og er 
i gang med at afslutte en international kandidat i 
pædagogisk antropologi.  

 

 Marianne har bl.a. besøgt familie i Mellemøsten 
og har desuden undervist i Ghana. 

 

 Marianne planlægger opstart af Facebook-profil 
og et online vagtplanssystem, hvor man selv som 
frivillige kan melde sig. 

 

 Integrationsfolderne og hjemmesiden skal 
opdateres, hvilket Anne Marie ser til i 
efterårsferien. 

 

3. Landsindsamlingen v/Pia Vestergaard  Lokalt fik vi indsamlet 100.000 kr., hvortil vi fik 



 

 

 tildelt omkring 27.000 kr. fra en fælles pulje. 
 

 Alle ruter blev besat, og alt forløb efter planen. 
 

 Vi havde igen meget stor glæde af 
gymnasieelever. 

 

4. Status på forskønnelse af Caféen v/Leif 
Theilgaard og Ulla Bjerg Thomsen 
 

Leif Theilgaard  
 

 Bestyrelsen har sat en proces i gang, der skal 
føre frem til en renovering af Caféen og 
tilstødende lokaler i stueetagen i Østergade 22. 

 

 Leif Theilgaard har fået opgaven at koordinere 
processen og lave et renoveringsprogram. 

 

 Processen tænkes at forløbe i 4 faser: 
 

1) Afdække ønsker 
2) Prioritere ønsker (bestyrelsen) 
3) Finansiere (bestyrelsen) 
4) Udføre (renoveringsplan) 

 

 Med hensyn til at afdække ønsker har vi brug for 
input fra alle aktivitetsholdene med idéer og 
forslag til renoveringsønsker.  

 

 Til at inspirere til dette vedlægges et skema. 
Første side er udfyldt til at inspirere jeres egen 
diskussion, mens side 2 er et tomt skema til eget 
brug. 

 

 Udfyldt skema (eller bemærkninger i fritekst) 
skal være Leif Theilgaard i hænde senest 
mandag d. 30. oktober. 

 
Ulla Bjerg Thomsen  
 

 Hjemlig atmosfære, nye stole, opslagstavler til 
diverse opslag, en lidt anden belysning og et lille 
kontor ude i den lille gang til Ulla. 

 

 

5. Status på hjertestarter v/Leif Theilgaard 
Orientering om ansøgning og drøftelse af ”udbringer-
forpligtelse” 

 

 Bestyrelsen vil have indkøbt to hjertestartere til 
Caféen og Butikken. 

 

 Røde Kors har retningslinjer for, hvilken model 
det skal være. 

 

 Finansieringen kan foregå igennem Tryg Fonden 
(ansøgningsfrist 1. marts), hvilket dog kræver en 
obligatorisk registrering af hjertestarteren, 
hvilket igen indebærer, at vi skal stille 
”udbringere” til rådighed. 

 

 Vi kan alternativt selv købe en, hvilket nok bliver 
aktuelt, da vi ikke kan leve op til kravene om 
”udbringere”. 

 

 Vi kan stadig søge midler fra andre fonde, hvilket 
Leif ufortrødent arbejder videre med. 

 



 

 

6. Status på Introduktion til Røde Kors 
Hvor mange frivillige fra aktiviteterne vil deltage 
mandag d. 23. oktober? 

 

 Alle aktivitetsledere der ikke allerede har 
kontaktet Niels eller Thorkild, bedes kontakte 
en af disse og oplyse, hvor mange frivillige er 
interesseret i at deltage. 

 

7. Julehjælp 
 

 Peter har aftalt med Thorkild, at han overtager 
efter Lizi. 

 

 Vi har søgt et antal gavekort på 800 kr., med 
hvilke vi kan købe gavekasser. 

 

 Central Røde Kors har anbefalet en indførelse af 
et kortsystem, som kan bruges i fx Coop 
butikker, så brugerne selv kan indkøbe efter 
behov. 

 

 Vi vælger at afprøve den nye ordning 
 

 Tøjbutikken giver stadig et gavekort på 200 kr. til 
ca. 37 brugere. 
 

 Genbrugsbutikken forventes at give 20-30 
gavekort til børn i aldersgruppen 12 til 17 år. 
 

 Røde Kors Ringkøbing kan igen dække 100 kr. pr. 
gavekort til børn under 12 år. 
 

 Udlevering vil ske ved et arrangement i Caféen. 
Peter aftaler nærmere med Caféen. 

 

 Sølvsmeden i Vestrestrandgade er igen i år villig 
til at donere nogle julegaver. 

 

8. Status på Nytårskur 
 

 Datoen er fastsat til fredag d. 12. januar på Café 
Teske.  
 

 Et nærmere program tilgår senere. 

 

9. Førstehjælp for frivillige v/Leif Benjaminsen 
 

 Kursus for frivillige er sat på hjemmesiden. 
 

 Dette løber af staben d. 28. november 17.45-
21.45 i Sundhedshuset. 

 

 100 kr. for materialer og kompetencebevis. 
 

 Al tilmelding foregår via hjemmesiden. 
 

 Se det vedhæftede materiale. 

 

10. Nyt fra aktiviteterne 
 

Integration  
 

 Det går forsat godt med at finde kontaktfamilier.  
 

 Vi har pt. 40 danske familier, der hjælper ca. 55 
voksne og 62 børn. 

 

 Vi mangler kvinder i sprogcaféen, hvorfor vi med 
fordel kunne samle kvinder til ”kvinde-snak”, 
hvor de der får et helle. 

 

 Man kunne desuden starte en Facebook profil 
op for flygtninge, som føler sig isoleret. 

 



 

 

 Integrationsområdet vil uundgåeligt ændre sig, 
efterhånden som antallet af flygtninge daler. 

  
Karin (besøgstjenesten) 
 

 Fire modtagere venter pt. 
 

 Karin har været til et møde om muligheden for 
at starte en besøgscafé op, hvilket hun blev bedt 
om at vende med bestyrelsen. 

 

 Røde Kors er villige til at sende en konsulent. 
 

 Der er stadig tale om en ny ordning. 
 

 Vi ser tiden an, og hvis der skulle opstå et behov, 
vender vi den med bestyrelsen. 

 

 Nørklere og besøgsvenner skal have arrangeret 
en julefrokost i Caféen. 

 
Caféen 
 

 Det har været en dejlig opstart, hvor Ulla er 
blevet taget godt imod. 

 

 Menuplanen er blevet lidt sundere. 
 

 Ulla har haft et møde med to jobkonsulenter, 
der ser Caféen som en stille start for nogle 
borgere.  

 

 Planlægning af spise-sammen aften med G-
Faktor og Medborgerhuset, samt en 
boligkonsulent. 

 
Butikken 
 

 Butikken tæller lidt over 60 frivillige. 
 

 Butikken har kontakt til Butikken i Karup, som 
modtager tøj herfra. 

 

 Butikken forventer ikke en lige så stor 
omsætning som sidste år. 
 

 Butikken har et presserende ønske om flere 
opslag til butiksleder.  

 

 Fire personer kører pt. som aktivitetsledere, 
men dette er ikke en permanent løsning. 

 

 På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere 
muligheden for en bredere annoncering. 

 
Familielejr 
 

 Der blev afholdt Familielejr i første weekend i 
september i Fjand. 
 

 Fjand Ferieby er sat til salg, men til gengæld har 
Dorthe fået et tilbud på lån af Gamle 
Præstegaard (17 værelser, 8 badeværelser og 
gratis rengøring) helt uden vederlag. Der er 
allerede reserveret til os fra mandag d. 17/9 til 



 

 

24/9 2018. 
 

 Dorthe Bülow overtager posten som leder for 
Familielejren. 

 
Det internationale område 
 

 AIA (Afdelingernes Internationale Arbejde) 
ønsker at vide, hvad vi gerne vil bruge vores 
internationale kræfter på. 

 

 Vi har ingen aftaler pt, udover børnelande, 
hvorfor vi skal tage stilling til, hvad vi vil støtte 
fremadrettet. 

 

11. Eventuelt 
 

Frivilligbørsen v/Leif Theilgaard 
 

 Leif deltog som den eneste i Frivilligbørsen  
 

 Vi overser en god mulighed for at kunne finde fx 
en ny butiksleder.  

 

 Skulle man benytte sig af den mulighed? 

 

 


