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

tirsdag d. 25. september 2018 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen AFBUD
Mie Hansen
Jørgen Leegaard AFBUD
Frank Elnegaard Knudsen
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD
Gitte Berg Jensen

Mødedatoer for 2. halvår af 2018

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

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Økonomi

Vi har modtaget et sponsorat på 5.000 kroner fra
Klitrosen til Caféen i støtte til deres arbejde.
Pr. 1. september er omsætningen i Butikken lidt
højere end sidste år på samme tid.
Desuden forventer vi, at Røde Kors’ bidrag til
Caféen i 2018 vil udgøre cirka kr. 185.000 (bidrag
i 2017: kr. 230.000).

3. Caféen

Vi udskyder punktet, indtil vi har hørt nærmere
fra kommunen.

4. Landsindsamling v/Gitte

Vi er endnu ikke helt i mål i forhold til hvervning
af indsamlere.
Vi har desuden haft problemer med at finde
tovholdere i distrikterne, hvorfor vi overvejer at
sende nogle regulære indsamlere ud i
distrikterne.
Vi har kørt opslag på Facebook, som synes at
være blevet delt meget.

5. Vestjydsk Bank v/Thorkild
Opsamling på Thorkilds henvendelse hos Allan Stampe

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

7. Instagram og Social Media Influencers
Hvordan får vi bedst implementeret dette sociale medie på
lige fod med vores andre elektroniske fora?

Thorkild har endnu ikke kunnet træffe Allan
Stampe, men vi afventer en melding fra Thorkild.

Der er indgået en ændret lejekontrakt med Per
Green, der træder i kraft pr. 1.10. Der er aftalt en
forlængelse samt en lejenedsættelse.
Vi skal have vendt punktet med Butikken, så vi
kan få afklaret, om det er noget, de er
interesseret i, og i så fald, hvilke forventninger de
har.

Hvilke muligheder har vi for at benytte fx gymnasieelever som
Desuden skal vi have afklaret en række praktiske
reklamefremstød for Butikken?
ting i forbindelse hermed (hvor ofte, hvor mange
frivillige, opgaveområder, hvad kan vi helt
nøjagtigt tilbyde de frivillige, tidspunkter etc.).
I forbindelse med vores næste afdelingsmøde,
bør vi diskutere, hvordan vi mest
hensigtsmæssigt kan få implementeret
Instagram.

I forbindelse med vores næste afdelingsmøde,
Hvordan skaber vi bedst et samarbejde mellem integration og hører vi Else om muligheden for et tættere
praktisk samarbejde mellem integration og
menighedsplejen?
menighedsplejen.

8. Integration og menighedsplejen

9. Ad hoc frivillige til Ældrelejren
Ville det være muligt at finde en frivillige til ældrelejren
blandt vores ad hoc frivillige.

Foreløbig har vi kun 3 ad hoc frivillige, hvorfor det
virker usandsynligt, at vi kan finde frivillige til
Ældrelejren blandt disse.
Desuden virker opgaven som koordinator
(repræsentant for vores afdeling) som en ret stor
mundfuld for ad hoc frivillige.
På næste bestyrelsesmøde bør vi overveje,
hvordan vi eventuelt kan drage fordel af ad hocfrivillige til de mere praktiske opgaver i
forbindelse med Ældrelejren.

10. Forslag til landsmødet v/Thorkild
Se de vedhæftede skrivelser.

Vi er tilhængere af forslaget om ikke at skulle
reklamere i dagspressen i forbindelse med
indkaldelse til Generalforsamling.

Der er nogle sproglige tilretninger (prokura vs.
fuldmagt/politisk vs. partipolitisk/afdelingens
fremtidige virke vs. afdelingens fremtidige
planer), som vi ligeledes kan tilslutte os.
Vi synes desuden, at det er fint, at dataansvaret
tilfalder landsforeningen, og at vi så blot
efterkommer retningslinjerne derfra.
I takt med Røde Kors’ resolution forsøger vi at
allerede at engagere nye typer frivillige, at
inddrage nye elektroniske fora og at indlede nye
samarbejder.
Umiddelbart er der ingen af de tilsendte forslag,
vi er imod.

11. Frivilligråd v/Thorkild
Frivilligrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at
komme i kontakt med så mange frivillige sociale foreninger
som muligt, da det er dem, de er til for. Frivilligrådet er et
høringsorgan i kommunen, hvor de som råd har mulighed
for at komme med input fra organisationer som os.
I den forbindelse vil rådet gerne inviteres med til et
bestyrelsesmøde, og ved den lejlighed have lidt taletid. Det
er desuden rådets ønske at høre, hvad vi ønsker fra dem.
Ivar Kristoffersen
Tlf. 20995444
Ivarkristoffersen@skjern-net.dk

Hans M. G. Pinderup
Tlf. 22468047
hmgp@pinderup.com

12. Eventuelt

Vi er meget åbne for en dialog med Frivilligrådet.
Thorkild finder ud af, hvilket bestyrelsesmøde, vi
inviterer Frivilligrådet til.
Vi mener, at Caféen skal have mulighed for at
søge §18 midler på lige fod med andre aktører.

