
 

 

 
 

 
 

 AFDELINGSMØDE  

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

 

 

 

Mødetidspunkt 
 

Mandag den 10. september 2018 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Indkaldte mødedeltagere Thorkild Sloth Petersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karin R. Andersen AFBUD 
Mette Nørgaard AFBUD  
Leif Theilgaard  
Janne Lillebæk Christensen  
Ulla Bjerg Thomsen 
Frank Elnegaard Knudsen 
Gitte Berg Jensen  
Jette Annasofia Lunding Toft  
Dorthe Bülow AFBUD 
Charlotte Søborg  
Else Kirkegaard  
Peter Lund Andersen AFBUD 
Per Elbæk AFBUD  
Ghita Søgaard Thorsen 
Marianne Albinus 
Leif Benjaminsen 
Karen Margrethe Andersen AFBUD 

 

Mødedatoer 2. halvdel af 2018 

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

mailto:frank_knudsen01@hotmail.com


 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Afdelingens fremtidige virke v/Thorkild 
 

Status på arbejdet med punkterne vedtaget på 
generalforsamlingen i februar. 

 

Midler til renovering af Caféen 
 

Vi har foreløbigt kontaktet 10 virksomheder med 
henblik på at søge midler til renovering af Caféen. 
 

Indtil videre er det kun Ringkøbing Landbobank, der 
har støttet os i form af et ur og 1.500 kroner.  
 

Vi bliver dog bedre til at søge målrettet og mere 
fokuseret. 
 

Vi søger desuden Realdania Fonden om et beløb, der 
ville kunne dække hele vores renovering (dvs. 
200.000 kroner). 
 

Vores udlejer har nikket godkendende til vores 
renovering af Caféen. 

 
Ny aftale med Ringkøbing-Skjern kommune om drift af Caféen 
 

Ringkøbing-Skjern kommune vil have indgået en ny 
aftale om drift af Caféen. 
 

Vi har i den forbindelse søgt om et øget tilskud, som 
Ringkøbing-Skjern Kommune i første omgang har 
afvist. 

 
Det interne samarbejde i afdelingen 
 

Vi vil forsat styrke det interne samarbejde de 
forskellige aktiviteter imellem.  
 

Der er allerede begyndt at opstå overlap mellem de 
forskellige aktiviteter, som dog syntes at være 
opstået uden for mange direkte tiltag.  

 
Styrkelse af samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere 
 

Caféen får bl.a. besøg af 6 repræsentanter fra 
Kirkens Korshær d. 11. september. 
 

Desuden besøger den lokale præst Caféen en gang 
om måneden, og Ulla er i den forbindelse blevet bedt 
om at præsentere Caféen for en gruppe 
konfirmander. 

 
Tovholder i Butikken 
 

Dette er forsat et smertensbarn for afdelingen, fordi 
Butikken i høj grad mangler en daglig leder. 
 

Indtil videre har vi ikke kunnet finde en ny leder til 
Butikken, selvom vi har forsøgt med radioindslag, 
Facebook-opslag, forskellige traditionelle opslag og 
en forsat i dialog med Købstadsforeningen. 
 

Gennemsnitsalderen i Butikken er ret høj, hvorfor vi 
gerne så nogle lidt yngre kræfter i Butikken. 

 
Videreudvikling af familiearbejdet 
 

Vi vil gerne videreudvikle denne aktivitet, hvilket 



 

 

naturligvis kræver nye frivillige og yderlige midler fra 
kommunen  

 
Fængselsbesøgstjenesten 
 

Beslutningen om at oprette denne aktivitet ligger 
forsat ved landskontoret, og vi afventer svar. 

 
Afklaring af sociale og elektroniske medier 
 

Vi har haft nedsat en gruppe, der har afklaret vores 
brug af sociale og elektroniske medier. 
 

Desuden har vi diskuteret, hvilke behov vi i 
afdelingen har i forhold til sådanne medier. 

 
Hvervning af ad hoc frivillige 
 

Vi har kun aktivt søgt ad hoc frivillige i forbindelse 
med generalforsamlingen, hvor det foreløbigt er 
lykkes os at hverve tre sådanne frivillige. 
 

Vi kunne med fordel benytte landsindsamlingen til at 
hverve flere ad hoc frivillige 

 
Nye målgrupper blandt nørklerne 
 

Vi søger at hverve yngre frivillige og især mænd til 
nørklerne. 

 
Genoprettelse af en sund økonomi 
 

Vi har iværksat en lang række tiltag med henblik på 
at få skabt en økonomisk buffer på 125.000 kroner. 
 

Indtægten i Caféen, og især i Butikken, er naturligvis 
altid afgørende for vores økonomiske situation. 
 

Vi er ikke i mål endnu, og det er tvivlsomt, om vi får 
en økonomi i balance i 2018. 

 
 

3.  Sociale medier v/Gitte 
 

Vi vil gerne, at aktiviteterne i højere grad bliver 
medadministratorer i forhold til vores Facebook-side.  
 

I de fleste aktiviteter synes der at være en stor 
tilslutning til idéen. 
 

Det er vigtigt, at de enkelte aktiviteter følger op på 
deres opslag på Facebook, så vi får holdt liv i disse. 
 

Vi skal desuden høre Butikken, om de ikke med 
fordel ville kunne benytte vores Facebook-side i et 
større omfang. 
 

Desuden skal vi afklare, om vi kan benytte unge 
gymnasielever til at promovere tøj for butikken på 
Facebook. 
 

Vi gør det til et fast punkt på afdelingsmøderne at 
følge op på, om de forskellige aktiviteter har brug for 
hjælp med de sociale medier. 
 

Vi bør desuden undersøge muligheden for at benytte 
Instagram med henblik på at øge synligheden af 
vores forskellige aktiviteter. 



 

 

 

 

4. Kommunekredsens Ældrelejr v/Thorkild 
 

Vi skal have fundet nye frivillige fra Ringkøbing-afdelingen 
til at arrangere lejren. 

 

Denne aktivitet har kørt i de fem afdelinger i 
kommunen i en årrække.  
 

Aktiviteten er rettet mod ældre, der har svært ved at 
komme ud. 
 

Der deltager 5 frivillige fra alle afdelinger.  
 

Henning M. Christensen har hidtil repræsenteret 
vores afdelingen, men vi skal nu have fundet et ny 
frivillig. 
 

Besøgstjenesten kunne være en fin aktivitet at søge 
en frivillig, hvorfor Thorkild kontakter Karin. 
 

Der er tre væsentlige opgaver: 
1. at rekruttere fem deltagere fra Ringkøbing-

området til lejren 
2. at sikre sponsorater (proviant) til lejren 
3. at deltage i lejren (4-5 dage) og en 

gensynsdag 
 

pkt. 1 
Her kan trækkes på aktiviteterne i afdelingen – og på 
eget og andres netværk. Og man kan lave opslag på 
plejehjem eller andre steder, hvor ældre færdes. 
Generelt er det ikke et problem at rekruttere 
deltagere. 
 

pkt. 2 
I år har Henning sørget for sponsorater fra Slagter 
Sørensen, Videbæk (kød til én dag), Søndervig 
Supermarked og Brugsen i Kloster (frugt til en uge). 
Herudover er det svært at få COOP til at sponsorere. 
 

Der er et par planlægningsmøder sammen med 
frivillige fra de andre fire afdelinger før lejren. 
 

Interesserede potentielle frivillige er velkomne til at 
deltage i evaluerings- og gensynseftermiddagen den 
27. september kl. 14 på Aktivitetscentret i Skjern. 
 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Henning M. Christensen, tlf. 22 87 25 10. 

 

 

5. Folkebevægelsen mod Ensomhed v/Thorkild 
 

 Vi har mulighed for at søge op til 10.000 kroner (pr. 
lokalafdeling) til afholdelse af spisearrangementer i 
eller omkring uge 45 

 

 For at søge støtte er det et krav, at I samarbejder 
med andre – det kan være andre foreninger, 
virksomheder, skoler eller andre kommunale 
institutioner. 

 I kan se ansøgningsskema med kriterier for støtte 
her: 
https://folkebevgelsen.typeform.com/to/P4pe1X 

 

 Ansøgningsfristen er torsdag den 13. september 

Vi gør ikke en særlig indsats på dette felt i år. 

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


 

 

2018. 
 

 Se eventuelt den vedhæftede skrivelse 

  

 

6. Nyt fra aktiviteterne 
 

Janne – Værkstedet 
 

Vi er gennemsnitligt 10-15 frivillige hver gang i 
tidsrummet 12.00-15.30 første søndag i hver måned. 
 

Vi har nogle gode frivillige, og det virker til at være 
noget, brugerne i Caféen glæder sig til 
 
Ulla – Caféen 
 

Henover sommeren er der kommet 3 nye frivillige til. 
 

Fra oktober vil der blive tilsluttet en virksomheds-
praktikant. 
 

Desuden har Ulla en samtale tirsdag d. 11. 
september vedrørende muligheden for at aftjene 
samfundstjeneste i Caféen. 
 

I uge 38 afholdes der ferietur i Esmark Sommerhuse i 
5 dage, hvorefter familielejren overtager disse. 
 
Familielejren 
 

Familielejren er klar til start den 21. - 23. september. 
 

Vi glæder os og kan byde velkommen til 27 brugere 
heraf 3 der også er frivillige.  
 

Vi er herudover 5 frivillige. 
 
Nørklerne 
 

Vi søger stadig at komme i kontakt med 
indvandrerkvinder i området. 
 

Else viderebringer budskabet til hendes brugere. 
 

Vi er flyttet fra mandag til tirsdag, hvilket lader til at 
være en bedre dag. 
 
Else – integration 
 

Der er kun kommet to unge kurdiske familier til siden 
sidste afdelingsmøde. 
 

Vi er begyndt at lægge møderne hjemme ved 
flygtningefamilierne. 
 

Vi deltog 36 frivillige og brugere i en 
cirkusforestilling, hvilket virkede til at være en 
succes. 

 
Marianne – Sprogcafée 
 

Vi deltog med en bod i familiearrangementet på 
Bundsbæk Mølle. 
 

Der er 8 frivillige, der er stoppet i Sprogcaféen, 
hvilket kan mærkes. 
 

Foreløbigt er 5 nye frivillige ved at blive kørt i stilling. 
 

Vi er stadig underbemandet, selvom det foreløbigt 
ikke har givet anledning til problemer. 



 

 

 
 
Landsindsamling 
 

Vi er ved at være klar til indsamlingen d. 7. oktober. 
 

Vi vil gerne, om aktiviteterne vil høre deres frivillige, 
om de ville være interesserede i at deltage. 
 

Vi savner desuden en indsamler i Torsted, hvorfor vi 
meget gerne vil høre, om der er nogen, der kender 
nogen, der ville kunne varetage det distrikt. 

 

7. Persondataforordning v/Frank 
 

Aktivitetslederne får tilsendt to skrivelser, som er 
generelle beskrivelser af Røde kors’ retningslinjer i 
forbindelse med den nye persondataforordning 
 

De to skrivelser har landskontoret udfærdiget til brug 
i de forskellige afdelinger. 
 

Alle aktivitetsledere bedes læse disse skrivelser 
igennem.  
 

Hvis der er spørgsmål til disse, kan man kontakte 
Frank (se mailadresse øverst) eller den 
dataansvarlige ved Røde Kors: DPO@rodekors.dk 
 

Desuden skal vi bede aktivitetslederne sørge for, at 
deres frivillige ved, hvor de kan finde relevant 
information om Røde Kors’ behandling af deres 
persondata ved at sende dem det følgende link: 
www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata 

 

8. Idéer til nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Vi kan ikke umiddelbart pege på nogle nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

9. Eventuelt 
 

Sponsorering af brandalarm 
 

Tryg Fonden sponsorerer brandalarmer til ældre og 
udsatte, hvilket endda inkluderer et tilbud om at få 
disse installeret. 
 

Interesserede kan kontakte Jørgen Christian 
Pedersen. 
 
Førstehjælp 
 

Førstehjælp har oplevet en tredobling i forhold til 
sidste år, med omkring 10-12 kurser. 
 

Der er desuden sket en ændring i vores 
markedsføring af førstehjælpen, hvor vi nu i højere 
grad forklarer forskellen på, hvad vi i Røde kors 
udbyder, og hvad folk kan købe sig til andre steder. 
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