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

Mandag den 20. november 2017 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer 2. halvdel af 2017

Bestyrelsesmøder
Mandag d. 4. december

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra aktiviteterne (5 minutter pr. aktivitet)

Integration


Vi har pt. 40 danske familier, der hjælper 55
voksne og 65 børn.



40 familier har modtaget flere invitationer, bl.a.
til to forestillinger på Teatret OM, hvor Røde
Kors betalte entreen.



Desuden har de modtaget en invitation til
Bundsbæk Mølle lørdag d. 9. december.



Ydermere har de modtaget et tilbud om
deltagelse i et menighedspleje arrangement,
hvilket vi gerne vil gøre oftere fremadrettet.



Der er forsat en del enlige syriske mænd, der
efterspørger kontakt med yngre mandlige
frivillige, hvorfor vi bør overveje at sætte nogle
opslag op på gymnasierne.

Sprogcaféen


Vi mangler forsat lidt frivillige i sprogcaféen.



Vi forsætter med den elektroniske tilmelding for
frivillige.



Vi ser helst, at de frivillige tager mindst to vagter
om måneden, så flygtningene kan se nogle
kendte ansigter.



Vi vil gerne tiltrække flere kvindelige brugere.



Else og Marianne overvejer arrangementer i det
nye år, og muligheder for at søge §18-midler.



Slutteligt nævnes hjemmesiden ”Velkommen til
Ringkøbing”, som er ment til alle brugere og
frivillige med henblik på etablering af netværk.

Cafeen


Der er forsat en god stemning i Caféen med
plads til alle, der har brug for fællesskab.



Vi har fået flere nye brugere.



Vi har markeret den Internationale Lungedag,
hvor man kunne få tjekket lungerne samt få
tilbudt et rygestopkursus.



Vi har afholdt juletur til Herningcenteret.



Vi er ved at skaffe præmier til Julebanko, hvor
det lokale erhvervsliv har været gavmilde.



Restaurant Bøffen har tilbudt at holde juleaften
for brugerne d. 24. december - tilmeldinger
foregår her i Caféen.



Julefrokost afholdes torsdag d. 23. november,
hvor vi kan være 24 i Caféen.



Fredag eftermiddag modtog vi en kæmpe
julekasse fra en anonym donor.

Besøgstjenesten


På besøgsfronten går det nogenlunde lige op.



Vi har tre der forsat venter.



Vi har tidligere diskuteret ”Besøgscafé”, hvilket
pt. ikke virker til at være aktuelt, fordi de fleste
brugere efterspørger en-til-en forhold.



Vi har julefrokost i caféen fredag d. 24.
november, hvor der er 30 tilmeldte brugere,
frivillige og nørklere.



I forhold til besøgsvenner generelt, vil vi gerne
på Facebook og have en annonce i dagspressen.

Julehjælp


Julehjælp bliver uddelt fredag d. 15. december i
Caféen mellem kl. 15.00-17.00.



Der bliver udlevering af gavekort og 85 LEGO
æsker.



Desuden bliver der udleveret gavekort til legetøj
på 175 kr. om eftermiddagen.



Der bliver serveret gløgg og æbleskiver.



Det ville være fint, hvis vores oversætter kunne
deltage.



Der er søgt 40 gavekort, men vi får tidligst
besked om, hvad vi får, d. 1. december.

Vågetjenesten


I år har vi haft over dobbelt så mange timer som
tidligere år.



Der er rigeligt frivillige.



Vi afholder julefrokost på Hotellet torsdag d. 23.
november.



Vi er pt. 11 frivillige, og vi har afviklet omkring
130 timer i år.

Butikken


Jørgen og Thorkild har et møde med
aktivitetsudvalget på onsdag.



Vi leder forsat efter en leder.



Især Kontakt til Handelsforeningen og kontakten
udadtil er blandt de opgaver, man ønsker en
leder varetager.



Vi vil forsat gerne se, om vi kan dele Bentes job
ud til forskellige frivillige, så vi ikke behøver at
søge én person, der kan varetage alle Bentes

opgaver.


Man kunne desuden spørge butikker, om de har
tidligere medarbejdere, der ville være
interesseret i hvervet som leder.



Vi kunne med fordel søge på Frivillig Børsen.

Opdatering og vedligeholde af hjemmesiden bør
komme på det næste afdelingsmøde, hvorfor vi
inviterer Per med til dette.

3. Renovering af Caféen v/Leif Theilgaard
Vi skal have afklaret, hvordan vi nærmere vil have
Caféen indrettet, inklusive, hvilken stil, vi overordnet
vil have.

4. Røde Kors lotteriet 2017-2018

5. Revidering af diverse Røde Kors pjecer v/Ulla

6. Systematisk arbejde med rekruttering af
frivillige – præsentation af et værktøj v/Thorkild



Vi har taget kontakt til en lokal
indretningsarkitekt, der skal hjælpe os med at få
udstukket de overordnede linjer for stilen
(belysning, møbler etc.).



Vi skal gøre denne opmærksom på, hvilken
kultur, aktiviteter og brugere Caféen skal kunne
rumme i forhold til funktionalitet og stil.



Dernæst arbejder vi videre med en forårsfest,
som kræver en adgangsbillet, hvilket man gør sig
fortjent til ved at deltage i renoveringen af
Caféen.



Tanken er, at forskellige hold arbejder med
forskellige opgaver.



Desuden er der en kunstner fra Hvide Sande, der
har spurgt, om vi vil have ni af hans malerier.



Vi plejer at købe 100 lodsedler, som sælges for
25 kr. stykket.



Disse plejer at være lette at afsætte.



Thorkild bestiller.



Vi er ved at etablere et samarbejde med Job
Centeret, og i den forbindelse ville det være en
fordel, hvis vi havde nogle pjecer med relevant
og opdateret information



Githa designer disse, hvorefter Caféen selv kan
trykke dem.



Vi bør i højere grad henvise til hjemmesiden for
mere specifik information (fx informationer om
aktivitetsledere), da det er lettere for os at holde
vores hjemmeside up-to-date.



Det betyder, at vi kun har det mest nødvendige
information på bagsiden af pjecen.



Designet skal vi helst ikke lave om på.



Thorkild har været på formandskonference, hvor
det blev diskuteret, hvorledes vi bedst

rekrutterer nye frivillige.

7. Ungdommens Røde Kors v/Frank

8. Eventuelt



Anne Ahlmann Kristensen er forsat aktivitetsansvarlig, selvom hun for tiden holder pause
pga. et højskoleophold.



Amanda Ramskov og Linnea Morsing er
tilknytter som frivillige.



Der er kun tre frivillige, der har tilkendegivet, at
de vil deltage i det 4 timers hjertestarter kursus.
Leif laver et nyt opslag, og finder en ny dato i det
nye år, så folk har mere tid til at tilmelde sig.
Alternativt har Leif fem til seks kurser i løbet af
det nye år, hvor der er plads til frivillige.
Vi skal slå på trommer for aktiviteten blandt
frivillige.



I forbindelse med næste bestyrelsesmøde,
kommer Leif Theilgaard med et udspil til et
samlet budget og en plan for, hvor
hjertestartere skal sidde.



Vi har valgt at afvikle telefonpenge-ordningen
efter at have rådført sig med de frivillige, der har
modtaget denne ydelse.



Frank kommer med et udspil til mødedatoer i
første halvdel af 2018 i forbindelse med det
næste bestyrelsesmøde.



Hvis penge fra §18 midler skal returneres, skal vi
informere Mie.
Mie er ikke hjemme fra d. 3. til d. 30. januar,
hvorfor vi selv skal sørge for at få betalt
regninger, og regnskabet er ikke færdigt, inden
Mie kommer hjem.



Det er vigtigt, at aktivitetslederne får de frivillige
oprettes i Kontakt under Mit Røde Kors.



Thorkild er blevet en del af styregruppen bag
projektet Ildsjæl Acceleratoren.
Hvis det kommer op at stå, bliver det en
spændende aktivitet.
Det drejer sig om en uddannelse opdelt i seks
moduler.
På hvert modul skal bruges to aftener.
De vil gerne finde sponsorer til de forskellige
moduler, bl.a. Røde Kors.

Nogle konsulenter fra landskontoret vil så
komme og undervise. Formentligt kommer det
først op at køre en gang efter sommerferien.
Frivillig Vest er primus motor.


Frivilligrådet har forholdt sig til tilskud til Caféen,
hvilket selvfølgeligt er positivt.



12. januar er der Nytårskur.

