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

mandag d. 4. december 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
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD
Gitte Berg Jensen

Mødedatoer for 2. halvår af 2017

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Hjertestartere v/Leif Theilgaard

Vi beder Leif finde ekstern finansiering.

3. Renovering af Caféen v/Leif Theilgaard

Charlotte, Ulla, Marianne og indendørsarkitekten
Jane Gammelgaard mødes med henblik på at
diskutere de overordnede rammer for
indretningen af Caféen.

4. Lodsedler v/Thorkild



Vi har mulighed for at købe lodsedler
igennem Mie.



Vi sælger lodsedlerne for 25 kr. per styk,
hvoraf 17 kroner går i vores kasse.

5. Nyt fra Netværk MidtVest v/Thorkild

6. Orientering fra møde med Butikkens
aktivitetsudvalg v/Thorkild og Jørgen

7. Opprioritering af digitale medier
Er der behov for at vi opprioriterer vores brug af
elektroniske medier, herunder at informationer er
aktuelle?



Salget af disse skal være afsluttes søndag d.
1. april 2018.



Overskud fra salg bedes indsættes på den
nedenstående konto:
reg: 7650
konto 7618387



Der blev afholdt budgetmøde tirsdag d. 7.
november, hvor budgettet blev vedtaget.



Alle afdelinger skal i 2018 indbetale 1
procent af deres omsætning.



Thorkild sender Mie et regnskab fra 2017.



Tirsdag d. 24. april kl. 19.00 afholdes der
årsmøde i Netværk MidtVest i Lemvig, hvor
vi håber at møde den nye præsident.



Der mangler især frivillige til besøgstjenesten
og butiksområdet.



Der er meget samarbejde med lokale
aktører.



Nye aktiviteter løbes i gang.



Der er et ønske om at få gang i
kommunekredsen.



I forrige uge havde Jørgen og Thorkild møde
med Butikkens aktivitetsudvalg.



Det virker til, at 90 procent af de opgaver,
som Jørgen havde lagt op til, at de eventuelt
selv kunne varetage, i forvejen varetages af
de frivillige.



Vi bør dog stadig søge en daglig leder.



Vi har modtaget en henvendelse fra en
person med butikserfaring, som er bosat i
Esbjerg.



Thorkild følger op på denne henvendelse.



Vi skal drøfte, hvordan vi overordnet styrer
vores digitale medier og får gjort disse mere
aktuelle.



Vi kunne med fordel udfærdige nogle
retningslinjer for, hvad der bliver lagt op.



Et medlem af bestyrelsen kunne eventuelt
have det overordnede ansvar.



Vi bede Per og Ghita komme med et udspil
til, hvordan vi bedst optimerer vores digitale
medier, som præsenteres på et
bestyrelsesmøde med henblik på en
diskussion vedrørende vores fremtidige brug

af disse medier.

8. Orientering fra formanden


Deltagelse i indvielse af Røde Kors’ Frivillighus



Deltagelse i orienteringsmøde om Udviklingsråd for
Ringkøbing by



Gitte har i første omgang meldt sig til i
samarbejde med Per, Marianne Albinus og
Ghita at undersøge, hvad vi kan gøre
fremadrettet.



Torsdag d. 30. november var Thorkild til
åbningen af Røde Kors’ Frivillighus i
København.
Det var en fin ceremoni, bl.a. pga. segmentet
”tre billeder fra de frivilliges verden” i form
af tre frivillige, der hver især fortalt om deres
bevæggrunde for at være frivillige.







Onsdag d. 29. november deltog Thorkild i et
orienteringsmøde i Huset Venture
vedrørende Udviklingsrådet, hvor man
forsøger at samle gode kræfter i byen.
Der er stadig interesse for, hvordan man
udvikler byen i forhold til de folk, vi forsøger
at tilgodese.

9. Forslag til mødetidspunkter i første halvdel af 2018 Mie kan ikke deltage i bestyrelsesmødet tirsdag
Bestyrelsesmøder
1.
2.
3.
4.

d. 9. januar.

tirsdag d. 9. januar (vi starter kl. 18.00 i spjældet)
onsdag d. 7. februar
onsdag d. 11. april
torsdag d. 31. maj

Afdelingsmøder
1.
2.

tirsdag d. 13. marts
onsdag d. 9. maj

10. Generalforsamling februar 2018 (tirsdag d. 20/2)
På valg i 2018








Vi finder ud af, om Susanne stiller op.



Vi holder os til syv bestyrelsesmedlemmer og
to suppleanter.



På næste bestyrelsesmøde skal vi have
afklaret, hvem der er tovholder på
nålefesten, som afholdes tirsdag d. 17. april.



Fredag d. 12. januar afholder vi nytårskur.



Vi kunne med fordel udarbejde et årshjul
(kalender) for alle vores faste aktiviteter.



Vi skal forsøge at udbygge vores liste over ad

Thorkild Sloth Pedersen (formand) genopstiller
Susanne Rystok (næstformand)
Frank Knudsen (bestyrelsesmedlem) genopstiller
Jørgen Leegaard (bestyrelsesmedlem) genopstiller
Jonna Fæster (bestyrelsesmedlem) genopstiller ikke

11. Eventuelt

hoc-frivillige.

12. Peter Lund Andersen – Julehjælp (d. 15.
december)



Vi har modtaget 89 Lego-æsker (som koster
mellem 150-200 kr. per styk) og der er 83
børn.



Peter undersøger, hvilken ordning vi kører i
år.



Vi supplerer fx med et beløb per æske,
ligesom vi gjorde sidste år.

