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

onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard
Frank Elnegaard Knudsen
Jette Annasofia Lunding Toft
Gitte Berg Jensen
Peter Lund Andersen
Ulla Bjerg Thomsen
BESTYRELSESMØDER
mandag d. 26. november

Mødedatoer for 2. halvår af 2018
AFDELINGSMØDER
tirsdag d. 13. november
1. Godkendelse af dagsordenen



Der er ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Julehjælp v/Peter



Det drejer sig forsat om 800 kroner på
elektroniske kort, som ansøgerne kan
benytte, når de vil, indtil beløbet er brugt op.
Sidste år fik 40 ansøgere sådanne kort.
Efter fristen kom der flere ansøgninger.
Generelt har vi set en stigning på 10 procent
fra 2016, hvilket vi kan forvente forsætter,
hvorfor vi bør søge 45 kort.



Vi kan med fordel kontakte LEGO med
henblik på at få afklaret, om det er muligt at
få gratis LEGO igen i år.



Ligeledes bør vi høre LANGE, om det igen i år
er muligt at få gavekort, hvor de lægger 75
kroner oveni i de 100 kroner, vi betaler.



For LEGO og gavekort til LANGE sætter vi
aldersgrænsen ved 12 år.



Vi forsætter med gavekort til butikken til de
13-17 årige.



Vi er naturligvis stadig interesserede i de
smykker, Jannes gruppe producerer.



Vi holder fast i gløgg og æbleskiver, fredag d.
14. december fra 14.00-17.00.



Per Green har givet et nedslag i den
månedlige husleje på 3000 kr. uden
pristalsregulering i hele perioden.



Søster Logens gave på 5.000 kroner til Caféen
er ikke øremærket til noget særligt formål.



Menighedsplejen har desværre måtte aflyse
et julearrangement d. 24. december i
Menighedshuset.



I uge 38 var vi 8 afsted fra Caféen i
sommerhus, hvilket var en succes.



Caféen er stadig godt besøgt og vi har pt. fem
gode og pålidelige frivillige.

5. Vestjysk Bank v/Thorkild



Tidligere har vi betalt 1.800 kroner i kvartalet
for en døgnboks, hvilket er en aftale, vi nu
har opsagt.

6. Netværk Midtvest v/Thorkild



I forretningsudvalget har vi arbejdet med en
modernisering af forretningsordningen.



Det bakker vi i afdelingen op om.



Vi er 33.000 kroner foran i forhold til
omsætningen i Butikken.



Vi søger desuden forsat at få afklaret, om der
er mulighed for at afvikle teleaftalen i
Caféen.



Vi kunne overveje en aktivitet, hvor
ressourcestærke familier kommer i kontakt
med mindre ressourcestærke familier. Dette
er naturligvis en ambitiøst projekt, der
kræver mange frivillige kræfter. Måske
kunne nogle af disse kræfter kunne være

3. Per Green v/Thorkild
Opsamling på Thorkilds forhandling om lejemålet i Butikken

4. Caféen v/Ulla

Fremtidige strukturelle ændringer

7. Økonomi v/Thorkild

8. Udvidelse af familiearbejde v/Gitte

tilflytterfamilier.


Vi vil igennem FrivilligVest kontakte
kommunen med henblik på at få afklaret,
hvilke muligheder vi har for familiearbejde.



I Kloster har de fx en stærk lokal forening,
hvor man har tilknyttet en lokal ambassadør,
der tager kontakt til tilflyttere. Denne model
har fungeret med succes Kloster.



Det er vores indtryk, at de frivillige i Butikken
ville være interesserede i at samarbejde med
gymnasieelever i forhold til reklamefremstød
for Butikken.



Vi skal dog have afklaret en række praktiske
ting, inden vi tager kontakt til vores lokale
gymnasier.



Desuden kunne vi med fordel invitere Lærke
Sørensen Bonde med til næste aktivitetsudvalgsmøde i Butikken med henblik på at få
nogle input.



På næste afdelingsmøde burde vi høre, om
der er aktivitetsledere, der gerne vil benytte
Instagram i forhold til deres virke i Røde
Kors.

11. Nye bestyrelsesmedlemmer v/Jette Annasofia



Lærke Sørensen Bonde stiller op til
bestyrelsen ved næste generalforsamling,
hvilket er rigtig positivt.

12. Landsindsamling v/Gitte



Selvom vores resultat i år lå lidt under sidste
års resultat, følger det meget godt tendensen
på landsplan, hvor man også har set en
mindre tilbagegang.



Vi har forsat idéer til, hvordan vi kan hverve
forskellige indsamlere fremadrettet.



Der er naturligvis forsat forskellige ting, vi
kan gøre bedre.



Hvem skal svare på spørgsmål og
henvendelser på Facebook, hvis det fx
vedrører en bestemt aktivitet?
På næste afdelingsmøde skal vi have afklaret,
om det i første omgang er Ghita, der svarer

9. Instagram og Social Media Influencers
Hvordan får vi bedst implementeret dette sociale medie på
lige fod med vores andre elektroniske fora?
Hvilke muligheder har vi for at benytte fx gymnasieelever som
reklamefremstød for Butikken?

10. Ad hoc frivillige til Ældrelejren
Hvordan kan vi eventuelt drage fordel af ad hoc frivillige i
forbindelse med de mere praktiske opgaver i forbindelse
med Ældrelejren?

Hvordan gik årets landsindsamling?

13. Eventuelt

på sådanne beskeder på Facebook.


Vi er på vej med en stillingsannonce i forhold
til at få besat stillingen som daglig leder i
Butikken.



Vi bør helt klart invitere Frivilligrådet til vores
bestyrelsesmøde mandag d. 26. november.



I perioden 1. til 20. november er Mie på
ferie, hvorfor vi selv skal betale regninger i
banken i den periode.



Vi vedtager, at vi fremadrettet skal være
mindst 4 deltagere i forbindelse med
bestyrelsesmøderne for at vi afholder disse.

