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

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Petersen
Mie Hansen
Susanne Rystok AFBUD
Jørgen Leegaard
Karin R. Andersen AFBUD
Mette Nørgaard AFBUD
Leif Theilgaard
Janne Lillebæk Christensen AFBUD
Leif Benjaminsen
Ulla Bjerg Thomsen
Frank Elnegaard Knudsen
Gitte Berg Jensen AFBUD
Jette Annasofia Lunding Toft
Dorthe Bülow AFBUD
Pia Vestergaard AFBUD
Charlotte Søborg
Karen Margrethe Andersen AFBUD
Else Kirkegaard
Peter Lund Andersen AFBUD
Per Elbæk AFBUD
Marianne Albinus
Bestyrelsesmøder
tirsdag d. 10. april
torsdag d. 31. maj

Mødedatoer 2. halvdel af 2017

Afdelingsmøder
onsdag d. 9. maj

Nålefest
tirsdag d. 17. april

1. Godkendelse af dagsorden

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Nyt fra aktiviteterne (5 minutter pr. aktivitet)

Nørklerne


Vi skal forbi Kibæk for at deltage i den årlige
temadag, hvor bl.a. Conny Frikke kommer forbi.
Vi bør måske stille en bus til rådighed næste år.

Caféen


Fra februar kommer vores lokale præst Jørgen
forbi Caféen hver anden tirsdag i måneden til en
snak med brugerne om stort og småt.



Sidst i januar havde vi et foredrag om psykisk
sygdom i Caféen, som førte til en positiv dialog.



Omsætningen er steget i Caféen, hvilket har
gjort det muligt at peppe Caféen lidt op.



På torsdag kommer generalsekretæren og
præsidenten for Røde Kors på besøg ved en 11tiden og spiser med, hvilket skyldes, at vi er den
eneste afdeling, der driver en café på vores
måde. Kaj fra Dagbladet kommer og dækker
besøget.

Integration


Der er pt. kun seks flygtninge på venteliste til
danske venner, hvilket er positivt.



Marianne og Else har planlagt en tur til Århus
lørdag d. 28. april for danske kontaktfamilier og
flygtninge, hvor vi har plads til 50 deltagere.



Kommunens Familiekonsulent har bedt os om
hjælp i forhold til en ung syrisk kvinde, der skal
have hjælp med transport til hospitalet i
forbindelse med fødsel. Else og Marianne har
indvilliget i at hjælpe og udfærdiget en vagtplan.
Dog er vi ikke sikre på, om det er indenfor
rammerne af vores virke.

Sprogcaféen


Der kommer ikke så mange flygtninge for tiden.
Til trods for en ringeliste, der tæller over
hundrede flygtninge, er der et meget ringe
fremmøde.



Desuden oplever vi et beskedent frafald i
antallet af frivillige.



Vi holder et møde om et par uger med henblik
på at afklare, hvordan vi får vagtplanen til at
fungere bedre.

Førstehjælp


Der er startet en del hold (6-8 hold), hvilket er
en positiv udvikling.

Det internationale arbejde

3. Opfølgning på nålefest v/Jørgen Leegaard

4. Invitation til ”Fremtidens Røde Kors”



Der er intet nyt at berette pt.



Vi har sendt en invitation ud.



Sidste år kostede det os ca. 12.000 kroner at
afholde nålefesten.



Vi undersøger, om der er mulighed for at skaffe
servietter og andre ”småting” fra banken.



Musikken har desværre meldt afbud, hvorfor
Jørgen har kontaktet Andreas Exner.



Traditionen tro medbringer alle
bestyrelsesmedlemmerne hver to kander kaffe.



Vi har desuden fået Annemarie Waagepetersen
fra Teatret OM til at komme og tale om deres
aktiviteter og deres afholdte middag for
flygtninge.



Per har lovet at hjælpe til alt det tekniske, og vi
vil gerne, om han kunne tage nogle billeder til
hjemmesiden.



Vi mødes kl. 16.30-17.00 i rådhushallen og
ordner alt det praktiske.



Præsidenten, vicepræsidenten og
generalsekretæren for Røde Kors er på en turné
rundt i landet, hvor de møder de forskellige
aktører i afdelingerne.



Leif Theilgaard forbereder et sponsorbrev rettet
mod lokale (Ringkøbing) virksomheder med
henblik på at rejse midler til renovering af
Caféen, hvilket bliver sendt til de tyve bedst
indtjenende virksomheder.
Formanden for bestyrelsen og Leif Theilgaard
(projektkoordinator) kan med fordel begge stå
som afsendere på det førnævnte sponsorbrev.
Desuden søger Leif midler ved en lokal fond og
håber fremadrettet at kunne finde en indgang til
andre fonde, der fokuserer på vores
virkeområde.

København
Søndag d. 11. marts kl. 11-14 i
Frivillighuset på Blegdamsvej 27 (København Ø)
Fredericia
Søndag d. 18. marts kl. 11-14 på Trinity Hotel og
Konference Center på Gl. Færgevej 30 (Fredericia)

5. Afdelingens fremtidige virke


Opfølgning på beslutning på
generalforsamlingen

6. Administration af nøgler til Østergade 22



I forbindelse med indgåelsen af en nye aftale
med kommunen, vil vi gerne have en snak med
kommunen vedrørende vores samarbejde
fremadrettet, fx med fokus på de områder, hvor
vi kunne bidrage.



I forhold til vores pt. lidt trange økonomiske
situation, nedsætter vi et udvalg bestående af
Thorkild, Mie og en repræsentant fra Butikken,
med henblik på at afklare, hvor vi kan reducere
udgifter.



På et senere afdelingsmøde vil vi diskutere,
hvordan vi kan styrke det interne arbejde og det
eksterne samarbejde med andre aktører
(frivillige organisationer, kommunen,
FrivilligVest, G-Faktor etc.)



Der arbejdes forsat på at finde en tovholder for
butikken.



Vi har nedsat et udvalg, der arbejder med at
afklare vores brug af elektroniske og sociale
medier, og der vil blive et oplæg i forbindelse
med et senere afdelingsmøde.



Vi skal finde ud af, hvordan vi mere strukturelt
kan hverve ad hoc- frivillige.



Vi skal have udfærdiget en liste over nøgler i
omløb.



På sigt bør vi arbejde mod at få de fysiske nøgler
udfaset til fordel for et mere praktisk
kodesystem, som vi kan ændre løbende. Vi har
lås med kode ved bagdøren.

Aktivitetsledere opfordres til at lægge historier
op på hjemmesiden www.frivillig365.dk

7. Vis din frivillighed (se vedhæftelse)


Lad os få fortalt nogle historier fra Røde Kors

Information herom er udsendt til
bestyrelsesmedlemmer.

8. Årsmøde i Netværk MidtVest


Dette løber af staben tirsdag d. 24. april kl.
17.30-19.00 i Lemvig

Drøftet under punkt 5.

9. Planer for renovering af Caféen
10. Mestring af Projekter (FrivilligVest)



Dette er en projektlederuddannelse for folk, der
beskæftiger sig med frivilligt arbejde.



Projektet løber først af staben efter
sommerferien.

11. Eventuelt



Ældrerådet har fået finansieret en tryksag for
seniorer, som vi bedes uddele blandt de af vores
frivillige, for hvem det kunne have interesse.
Tryksagen står i cafeen.



Fremover starter afdelingsmøder kl. 19.

