
 

 

 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Susanne Rystok  
Jørgen Leegaard  
Leif Benjaminsen  
Jonna Fæster AFBUD 
Frank Elnegaard Knudsen 
Dorthe Bülow  
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD 
Gitte Berg Jensen 
Peter Lund Andersen 
 

Mødedatoer for 2. halvår af 2017 
 

Bestyrelsesmøder 
tirsdag d. 10. april 
torsdag d. 31. maj 

 

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

Generalforsamling 
tirsdag d. 20. februar 
 

Nålefest 
tirsdag d. 17. april 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Nyt fra renoveringsgruppen  Hvis vi skal gennemføre alle planerne for 



 

 

 renoveringen, vil det koste 172.000 kroner, 
som vi kun kan skaffe, hvis vi søger 
forskellige midler. 

 

 Leif Theilgaard går i gang med at søge 
forskellige fonde.  

 

 Hvis der bliver behov for det, kontakter vi 
efterfølgende lokale virksomheder. 

 

 Vi kunne desuden benytte forskellige opslag 
med henblik på fx at skaffe billige møbler. 

 

3. Status på generalforsamling 
 

 Afdelingens fremtidige virke 
 

 Annoncering 
 

 Kandidater 
 

 Beretning 
 

 Dirigent 

 

 Løvbjerg har indvilliget i at være dirigent. 
 

 Vi har tilsagn fra syv, der stiller op til 
bestyrelsen. 

 

 Vi mødes som sædvanligt kl. 18.00, så vi har 
en time til at det praktiske inden selve 
arrangementet starter. 

4. Henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

Vedrørende forhandling af aftale om drift af Værksted og 
Café.  

 

 Vi bør tage en dialog med kommunen om, 
hvad indholdet af en aftale skulle være. 

 

 Denne dialog bør afholdes på fagchefniveau, 
hvor vi hører om deres forventninger til en 
aftale. 

 

 Ulla, Dorte og Leif Theilgaard deltager i 
denne samtale. 

 

5. Nyt fra Kommunekredsen 
 

 Margit Hansen har trukket sig og Jørgen 
Kristian Pedersen er tiltrådt som leder. 
 

6. Nålefest 
 

Har vi nogle forslag til indslag i forbindelse med årets 
nålefest? 

 

 Jørgen har reserveret lokalet. 
 

 Noget af det materiale vi har arvet fra Niels, 
skal Jørgen have tilsendt. 

 

 Teatret OM kommer og holder et foredrag 
om kultur og mad. Vi har desuden kontaktet 
præsidenten for Røde Kors for at høre, om 
han kan deltage. 

 

7. Julehjælp v/Peter Lund Andersen 
 

 Fredag d. 15. december var der uddeling i 
Caféen, hvor der var en hyggelig stemning, 
og hvor flere blev efterfølgende.  
 

 Dog var vi lidt pressede i forbindelse med 
selve uddelingen. 

 

 Sidste år gav vi til 25 familier. 
 

 I år havde vi søgt til 40 familier, hvoraf der 
var 115 børn under 15 år. 

 

 Ud af de 40 familier, var der 23, der var 



 

 

udenlandske. 
 

 Efterfølgende kom der flere ansøgninger, 
hvoraf flere blev afvist. 

 

 I samarbejde med andre organisationer i 
Ringkøbing-Skjern Kommune uddelte vi gaver 
til 90 familier. 

 

 I år uddelte vi i afdelingen gavekort, og ikke 
en julekurv. 

 

 Vi fik desuden 75 kasser LEGO, hvoraf vi har 
ca. ti kasser tilbage. 

 

 Desuden uddelte vi gavekort fra Lange til 
børn mellem 0 år 13 år og gavekort til 
Genbrugsbutikken på 200 kroner til børn 
over 14 år. 

 

 Vi har efterfølgende sendt et spørgeskema 
ud til 15 danske familier, hvor vi undersøger, 
om de helst vil have gavekort (til en værdi af 
800 kroner) eller en gavekurv (til en værdi af 
ca. 900 kroner). 

 

 Indtil videre har få svaret på dette 
spørgeskema. 

 

 G-factor trådte til i stedet for os som 
modtager af gavekurven fra SuperBrugsen. 

 

 Peter er selv fortaler af gavekortet, selvom 
folk egentligt får noget af mindre værdi. 

 

 Vi kunne prøve at rydde op på førstesalen og 
se, om der noget, der kunne bruges i 
gavehenseende. 

 

 Vi skal forsat sørge for, at der er en tolk 
tilsluttet arrangementet. 

 

 Vi kunne eventuelt have en 
koordinationsgruppe, der taler sammen i 
perioden op til arrangementet. 

 

8. Nøgleudlevering i Caféen 
 

 Vi skal fremadrettet have bedre styr på 
nøgleudleveringen. 

 

 Vi kunne fx oprette en ordning, hvor 
forskellige folk har adgang til boksen bag 
Caféen med en kode. 

 

 Thorkild tale med Ulla med henblik på at få 
udfærdiget en ordning. 

 

9. Elektroniske og sociale medier v/Gitte 
 

Strategi for Røde Kors Ringkøbings tilstedeværelse på 
elektroniske og sociale medier 

 

 Gitte har sendt os noget materiale (se 
vedhæftning). 

 

 Vi tager punktet på næste bestyrelsesmøde, 
hvorefter vi tager det videre på et 
afdelingsmøde. 

 



 

 

10. Dialogmøde – Fremtidens Røde Kors 
 

Mødet afholdes i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (Skjern), 
torsdag d. 15. marts kl. 17.30-20.30. 

 

 Vi har sendt en invitation ud, og vi opfordres 
alle til at deltage. 

 

11. Persondata 
 

Vi skal have valgt en kontaktperson, som landskontoret 
må kontakte med henblik på at undersøge, om vi følger de 
nye bestemmelser for håndtering af persondata i vores 
afdeling. 

 

 Frank taler med landskontoret og vender 
tilbage på næste bestyrelsesmøde. 

12. Årsregnskab v/Mie 
 

 Vi har pt et underskud på 87.073 kr. grundet 
fald på forskellige poster, heriblandt en dyr 
overgangsfase i Caféen. 

 

 Vi befinder os i en problematisk økonomisk 
situation, hvorfor vi bliver nødt til at kigge på 
Caféens økonomi, heriblandt en eventuel 
genforhandling af lejekontrakten, samt 
indtægterne i Butikken. 

 

 Desuden indstiller vi vores afdelings donation 
til det internationale arbejde, indtil vi har 
overskud til igen at bidrage.  

 

 Vi kunne søge forskellige fonde, uden at det 
ville påvirke andre faste kommunale tilskud.  

 

 Desuden bør vi indgå i en dialog med lokale 
virksomheder med henblik på at søge støtte i 
løbet af året.  

 

 Dertil kommer, at vi har mulighed for at 
indgå i en forhandling med kommunen. 

 

 Slutteligt kunne vi eventuelt søge 
Kommunekredsen om midler til at dække 
vores underskud. 

 

 Vi følger op på næste møde. 
 

12. Eventuelt Familielejren 
 

Vi har fået 15.000 kr. til Familielejren trods den 
nye aftale med Frivilligrådet. 
 

Dorte forventer, at vi øger antallet af brugere på 
familielejren. 

 
PUF-midler 
 

Dorte har holdt et møde med Frivillige 
vedrørende muligheden for at søge PUF-midler til 
de nedenstående aktiviteter: 
 

1. de frivillige skal uddannes til at give 
Nada 

 

2. gåture i Caféens åbningstider, hvortil en 



 

 

frivillige kan engageres 
 

3. Fælles madlavning mellem udsatte og 
frivillige 

 

 


