
 

 

 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Møde tidspunkt 
 

torsdag d. 31. april 2018 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen AFBUD 
Jørgen Leegaard  
Frank Elnegaard Knudsen 
Dorthe Bülow AFBUD  
Jette Annasofia Lunding Toft  
Gitte Berg Jensen 
Per Elbæk 
 

Mødedatoer for 2. halvår af 2017 
 

 
 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er intet at bemærke til dagsordenen. 

2. Forslag til mødedatoer for 2. halvår af 2018 
 

BESTYRELSESMØDER 
 

mandag d. 13. august 
tirsdag d. 25. september 
onsdag d. 10. oktober 
mandag d. 26. november 
 
AFDELINGSMØDER 
 

mandag d. 10. september 
tirsdag d. 13. november 

 

2. Ny persondataordning orientering v/Frank 
 

Fredag d. 25. maj træder den nye persondataforordning 
i kraft. 
 

I juni behandler hovedbestyrelsen en persondatapolitik, 

 Gitte kontakter Landskontoret med henblik 
på at få afklaret, hvordan aktivitetslederne 
skal bære sig ad med at slette persondata på 
frivillige, der ikke længere er aktive.  

 

 Dernæst beder Frank aktivitetslederne slette 



 

 

som giver os de overordnede rammer for, hvordan vi 
behandler persondata i Røde Kors. 
 

Frank sikrer sig, at afdelingen tilpasser sig de nye 
retningslinjer. 
 

Vi skal allerede nu slette/makulere persondata på 
frivillige, som vi ikke længere har brug for. 
 

Hvis vi har billeder af frivillige eller frivilliges oplysninger 
liggende på hjemmesiden, skal der indhentes samtykke 
fra samtlige af disse. 

 

personoplysningerne på de frivillige, der ikke 
længere er tilknyttet aktiviteten i den 
udstrækning, det er nødvendigt. 

 

 Alle de personlige oplysninger på frivillige i 
forbindelse med Værket (som ikke længere 
eksisterer) er blevet slettet. 

 

 Thorkild tjekker op på, om der ligger 
persondata, der ikke længere bør ligge der, i 
vores papirarkiv. 

 

3. Danmark Dejligst (torvedag) v/Jørgen 
 

I stedet for den årlige frivilligdag afholdes torvedag 
lørdag d. 18. august (kl. 12-22 på torvet). 
 

Konceptet går ud på lokalt at samle kræfterne om at 
skabe aktiviteter og oplevelser, som alle kan feste 
sammen om. 
 

Overskuddet skal gå til lokale aktiviteter og de 
foreninger, der står i madboder, barer osv.  
 

Meningen er at få alle i hele Ringkøbing-Skjern 
Kommune samlet om fælles aktiviteter og oplevelser, så 
der kan skabes venskaber på tværs af både foreninger 
og organisationer, virksomheder, byer og gamle 
kommuneskel til gavn for alle borgere.  
 

 Denne begivenhed afholdes muligvis i Skjern 
Centeret grundet det store antal deltagere, 
selvom man endnu ikke har meldt noget ud. 

 

 Thorkild deltager i et møde tirsdag d. 12. juni 
i Skjern Centeret kl. 18.30 i FrivilligVests 
lokaler, hvor der orienteres om de nærmere 
rammer for begivenheden.  

 

 Thorkild kontakter andre Røde Kors 
afdelinger for at høre, hvad de havde 
forestillet sig, og om det måske ville være 
hensigtsmæssigt at lave noget samlet. 

 
 
 
 

 

4. Valg af næstformand 
 

Gitte er valgt som næstformand. 

5. Tema om økonomi 
 

Muligheden for donation fra steder, der har 
spillemaskiner opstillet (Dorthe) NÆSTE MØDE 
 

Opfordring til at give fradragsberettiget gave til Røde 
Kors Ringkøbing 
 

Energioptimering 
Skal vi gennemføre en sådan i Butikken og i Caféen? I Caféen 
skal en eventuel energioptimering ses i sammenhæng med 
renoveringen, herunder udskiftning af lamper 
 

Telefonabonnementer (Jørgen) 

 

 Jørgen har fundet ud af, at der er mange 
penge at spare på telefonabonnementer: 

 

Hvis vi installerer fastnet i Caféen, kan vi 
reducerer den årlige udgift fra 10,500 kr. til 
4,620 kr. årligt.  
 

I så fald skal vi fastholde bredbånd (30 mb/s) 
inklusive fastnet og skifte fra fastnet til 
mobiltelefon (med fri tale). 
 

Thorkild og Jørgen hører desuden Butikken, 
hvilke behov de har i forhold til telefoni, 
hvorefter vi kan afgøre, hvilken løsning er 
den billigste. 

 

 I forhold til energioptimering kan vi allerede 
nu iværksætte, at vi fremadrettet køber 
energispare-pærer (LED) til Caféen og 
Butikken. 

 

 Thorkild og Mie undersøger mulighederne for 
at modtage fradragsberettigede gaver. 

6. Opfølgning på drøftelse af brug af sociale og  Vi holder fast i de beslutninger, vi traf i 



 

 

elektroniske medier 
 

forbindelse med sidste afdelingsmøde (9/5). 

 

7. Tema om Butikken 
 

Brug af sociale medier i markedsføring 
 

Rekruttering af leder 
 

Tiltag for at øge indtjeningen 

 

 Vi arbejder videre med at afdække 
muligheden for reklametiltag 
(oplysningskampagner) på sociale medier, 
der kunne gøre os mere synlige. 

 

 Vi skal forsat undersøge muligheden for at få 
et indstik for butikken i turistbrochurer, 
hvilket vi naturligvis først skal have afklaret 
med Esmark. 

 

 Vi kunne tale med Fagkonsulenten om 
muligheden for at oprette en gavekorts-
ordning, hvorigennem folk køber et gavekort 
til brug i Butikken. 

 

 Man kunne eventuelt overveje at hæve 
priserne lidt, uden dermed at skræmme 
kunderne væk. 

 

 Vi venter med større tiltag i forhold til 
indtjening, indtil vi har fundet en daglig leder. 

 

8. Eventuelt 
 

 Efter sommerferien, skal vi i forbindelse med 
et bestyrelsesmøde have fundet et par 
frivillige til Ældrelejren, som er et samarbejde 
blandt flere afdelinger i kommunen. Denne 
afholdes i juni. 

 

 Vi skal forsat være på udkig efter et 
bestyrelsesmedlem. 
 

 


