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

tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 18.00
Bemærk, at vi starter ved Arresthuset
kl. 18.00.

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen AFBUD
Susanne Rystok AFBUD
Jørgen Leegaard
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster AFBUD
Frank Elnegaard Knudsen
Dorthe Bülow
Jette Annasofia Lunding Toft
Gitte Berg Jensen
Bestyrelsesmøder
onsdag d. 7. februar
onsdag d. 11. april
torsdag d. 31. maj

Afdelingsmøder

Mødedatoer for 2. halvår af 2017

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

Generalforsamling
onsdag d. 28. februar

Nålefest
tirsdag d. 17. april

1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen indvendinger til dagsordenen.

2. Tovholder på nålefesten



Frank kontakter aktiviteterne med henblik på
at få afklaret, hvor mange der vil deltage i
nålefesten, og hvor mange frivillige skal have
nåle.



På næste bestyrelsesmøde (d. 7. februar)
skal vi have afklaret, hvilke indslag vi skal
have til nålefesten, og hvem vi kan få til at
hjælpe os med alt det praktiske på selve
aftenen.



Thorkild inviterer præsidenten for Røde Kors
som gæste-speaker.



Dorthe hjælper Jørgen med den overordnede
planlægning, som Jørgen hidtil har stået for i
forbindelse med afvikling af nålefesten.

Nålefesten bliver afholdt tirsdag d. 17. april.

3. Forberedelse af generalforsamling
Denne afholdes onsdag d. 28. februar.
Annoncering, kandidater, hovedpunkter til beretning, punkter til
det kommende års indsatser, valg - kandidater, dirigent osv.

Bestyrelsens beretning





Renoveringen af Caféen.
Folk, der har forladt os det forgangne år, og
nye der er kommet til.
Opdatering på hjertestartere.
Vi har arbejdet med Caféens fremtid og
profil.



Vi har konsolideret og udviklet
familiearbejdet.



I samarbejde med landskontoret har vi
arbejdet på, at få en fængselsbesøgstjeneste
op at stå.

Afdelingens fremtidige virke


Videreudvikling af familiearbejdet.



I samarbejde med landskontoret arbejde på,
at få en fængselsbesøgstjeneste op at stå.



Få afklaret vores brug af elektroniske og
sociale medier.



Renovering af cafeen.



Fortsat udvikling af det interne samarbejde
og samarbejdet med eksterne aktører.

Aktiviteternes beretning


Vi giver julehjælpen taletid på lige fod med
de resterende aktiviteter.



Aktiviteterne får som sædvanligt ca. tre
minutters taletid.

Kandidater

Forslag drøftet
Dirigent

Thorkild kontakter Steen Løvbjerg
Annoncering

Frank sørger for annonce i Ugeavisen

4. Digitale medier

Kortlægning af Røde Kors Ringkøbings tilstedeværelse på
sociale og elektroniske platforme i dag.

Vi skal have udarbejdet et kommissorium for vores arbejde med
digitale medier, med hvilket Gitte, Ghita, Marianne og Per
arbejder videre.



Hvor er vi til stede (hjemmesider,
mitrødekors.dk, Facebook profiler)?



Hvad kommunikerer vi på de forskellige
medier?



Hvilke målgrupper antages vi at nå med de
forskellige medier?

Vurdering af vores tilstedeværelse på de forskellige medier?


Er vores informationer aktuelle?



Bliver der lagt mærke til vores informationer,
og når de ud til de grupper, vi vil nå?

Forslag til fremtidig strategi

5. Danmark Spiser Sammen


Røde Kors er med i Folkebevægelsen mod Ensomhed



I uge 17 inviterer denne hele Danmark til at spise
sammen med henblik på at sætter fokus på ensomhed
og bringe mennesker sammen.



Med Danmark Spiser Sammen har vi en mulighed for at
markere os som en stærk lokal aktør og samtidig skabe
opmærksomhed omkring vores arbejde blandt
relevante samarbejdspartnere og potentielle frivillige.



I år kan vi søge støtte på op til 10.000 kr. pr.
lokalafdeling til at afholde spisearrangementer under
forudsætning af, at vi samarbejder med andre – det
være sig andre foreninger, virksomheder, skoler eller
det lokale plejecenter.



Nedenstående står ansøgningsskemaet med kriterier
for at søge:



Hvilke målgrupper vil vi nå?



Hvordan når vi disse grupper (hvile medier,
og med hvilket indhold)?



Overvejelser om central styring vs. decentral
adgang til at lægge nyheder op.



Andet?



Ulla søger de tilgængelige midler og vender
tilbage med et svar.



Susanne Rystok opstiller ikke som
næstformand af bestyrelsen.



I forhold til besøgstjenesten, har
Landskontoret har haft kontakt med
kriminalforsorgen, som har givet grønt lys.
Landskontoret vil nu kontakte den lokale,
daglige leder i arresten i Ringkøbing med
henblik på at få afklaret, hvilke muligheder
der er, for at få oprettet en besøgstjeneste.

https://folkebevgelsen.typeform.com/to/P4pe1X

6. Eventuelt



Ulla har søgt midler til ”torsdagsture”.



Torsdag d. 25. januar kl. 14.00 afholdes et
foredrag i Caféen: ”Er psykisk syge skøre?”



Ulla køber tid ved en supervisor seks gange
om året.



d. 24. januar holder Ringkøbing
Udviklingsforum et møde.



Peter Lund Andersen inviteres med til næste
bestyrelsesmøde, med henblik på at evaluere
julehjælpen i 2017.

