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

Mødetidspunkt

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

BESTYRELSESMØDER
mandag d. 26. november

Mødedatoer 2. halvdel af 2018
AFDELINGSMØDER
1. Godkendelse af dagsorden

Der er ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Nålefest v/Frank

3. Ny kode til YouSee i Caféen v/Leif Theilgaard

4. Afdelingens fremtidige virke



Frank skriver rundt til aktivitetslederne inden
nålefesten og giver en briefing om, hvordan de
kan indstille deres frivillige til årsnåle.



For at kunne indstille en frivillig til en årsnål, skal
aktivitetslederne sørge for to ting:
1) At få et tilsagn fra den frivillige om, at denne
møder op til festen
2) At høre den frivillige, om denne mener, at
vedkommende rent faktisk skal have en nål



Vi betaler pt. knap 900 kroner om måneden for
vores abonnement, hvori vi betaler for fjernsyn.



Vi bør sammen overveje, om vi fremadrettet skal
have abonnement til fjernsyn gennem YouSee,
med henblik på at opnå en besparelse.



Leif Theilgaard har kontaktet Lars Knut med
henblik på at få afklaret, hvilke muligheder vi har
for at ændre vores abonnement til bedre at
kunne tilgodese vores behov.



Leif skriver igen til Lars Knut så denne har
mulighed for at gøre indsigelser, hvorefter vi
indhenter tilbud fra et andet teleselskab.



Jørgen indhenter under alle omstændigheder et
tilbud fra et andet teleselskab, som han
medbringer til vores næste bestyrelsesmøde
(mandag d. 26. november).



Grundet de mange afbud, kobler vi dette punkt
med ”nyt fra aktiviteterne”.



Vi har en ansøgning liggende ved Realdania, der
indgår i vores ansøgning om midler i forbindelse
med ombygning af Caféen.



Et alternativ er, at vi skal søge andre fonde om
midler til hjertestarter, hvilket dog ikke virker til
at have gode udsigter, da mange har trukket
støtten til sådanne tiltag.



I forhold til en hjertestarter ved Butikken,
foretager vi en lokal sponsorrunde.

Nye måder at engagere frivillige på?

5. Hjertestarter v/Leif Theilgaard

6. Nyt fra aktiviteterne

Ulla – Caféen
Vi har pt. 5 ret stabile frivillige, hvoraf to af dem hørte om
aktiviteten på hjemmesiden.
Vores praktikant, Dianna, indsamler gaver til julebanko 12.
december, hvor vi takker donorer på hjemmesiden.
Vi afholder julefrokost i uge 47, hvor der deltager 30 frivillige og
brugere.
Vi har modtaget en donation fra Spareforeningen Ølkælderen på
1824 kroner.

Vi får besøg af brugere fra RKSK Boligforening, G-Faktor og
Medborgerhuset, som led i kommunens sammenhængskraftspulje.
Tirsdag d. 15. januar kl. 17.30 har vi et arrangement, hvor Ulla skal
bruge 8 frivillige til et sammenspisningsarrangement for brugerne
i medborgerhuset og G-faktor. Frank sender i den forbindelse en
fælles opfordring rundt inden arrangementet.
Vi afholder julemiddag d. 23. december og nytårsmiddag d. 28.
december.
Ulla har afsluttet 5. modul i sit uddannelsesforløb.
Ulla og Thorkild skal d. 3. december have møde med kommunen.
Charlotte – Nørklerne
Charlotte er i dialog med afdelingen i Tarm med henblik på at
arrangere en tur til for de frivillige.
Else – integration
Vi står pt. bag ca. 40 forhold.
Else er blevet repræsentant i kommunens integrationsråd, hvis
næste møde afholdes onsdag. I den forbindelse skal kommunens
integrationspolitik justeres.
Vi holder jævnligt møde med andre aktører med henblik på at
forbedre tiltagene på området, bl.a. i forhold til forskellige
arrangementer.
Else vil deltage i mødet Fokus på Fællesskaber, som afholdes d. 14.
november.
Gitte (Frank) – Landsindsamling
Vi indsamlede 88.300,74 kroner, og alt forløb som det skulle.
Karin – Besøgstjenesten
Vi har pt. 16 forhold i gang.
Via et Facebook-opslag og på OS-I-RINGKØBING-hjemmesiden, har
vi efterspurgt frivillige, hvilket kun én foreløbigt har svaret på.
Desuden pønser vi på, at fremstille nogle fangende opslag, der
forhåbentligt kan resultere i nogle flere frivillige.
Fredag d. 7/12 holder vi julefrokost i Caféen.
Karen Margrethe – Butikken
Vi er blevet kontaktet af Lars Krogh (lokal butikskonsulent), der
har foreslået en kandidat til stillingen som daglig leder af Butikken,
som vi skal have inviteret til samtale i ansættelsesudvalget.
Peter – julehjælp
Peter har søgt om at få 45 kontokort (800 kroner) til en række
lokale supermarkeder.
Claus i Lange vil gerne give 75 kroner oveni de penge, brugerne
benytter i hans butik.
Desuden donerer LEGO 80 æsker klodser.
Tirsdag d. 4 december afholder Peter koordinationsmøde med de
andre aktører på området.
Mette – vågetjenesten
Mette vil begynde at se sig omkring efter én, der kan overtage
hendes post i vores afdeling. Der skal lyde en stor tak til Mette for
hendes indsats bl.a. med at starte vågetjenesten op i vores
afdeling.



Det er som udgangspunkt aktivitetslederen, der
svarer på eventuelle klager i forbindelse med
forskellige aktiviteter.



Vi tager for god ordens skyld diskussionen på et
senere afdelingsmøde.



Nålefesten afholdes tirsdag d. 9 april.



Generalforsamlingen tirsdag d. 19. februar.



Nytårskur afholdes fredag d. 11. januar.



I forbindelse med vores næste bestyrelsesmøde
sender Frank forslag ud til datoer for afdelingsog bestyrelsesmøder.



I Røde Kors afholdes der årligt
formandskonferencer og ét landsmøde.



Alt for få formænd og aktivitetsledere benytter
mitrødekors.dk



Vedtagelse af Røde Kors-manifest: vi skal være
en stærk bevægelse og en stærk organisation



Foreningsdemokrati (forslag pålagde
hovedbestyrelsen, at afklare muligheden for et
andet slags medlemskab, der ikke nødvendigvis
er baseret på kontingent, men aktivitet.



Valg til hovedbestyrelsen med en foryngelse

10. Orientering fra formanden



Nyt fra Netværk MidtVest
Nyt fra Kommunekredsen

Vi havde budgetmøde i sidste uge Netværk
MidtVest



Astrid lancerede i den forbindelse en række
idéer til møder, hvor vi kunne tage stilling til
forskellige ting (god ledelse,
persondataforordningen, optakt til
indsamlingerne etc.), som er rettet mod
aktivitetsledere.



Landskontoret har rettet henvendelse om et
arrangement vedrørende Julevenner.



Vi er blevet medlem af foreningen Danmarks
Dejligst i Naturen.



Kommunen afholder borgermøde om
ældreområdet



Hans Pinnerup fra Frivilligrådet vil gerne besøge
os, hvilket vi har takket ja til. Vi afventer en
tilbagemelding.

7. Kommunikation på Facebook
I forbindelse med landsindsamlingen fik vi én klage på
Facebook, som Ghita svarede på. Hvem svarer i første
omgang på den slags henvendelser?

8. Mødedatoer i første halvdel af 2019
Dette inkluderer Generalforsamlingen

9. Orientering fra Landsmøde v/Thorkild

11. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

Vi søger forsat nye medlemmer til bestyrelsen, og vi
har fået flere forslag til mulige kandidater.

12. Eventuelt

Man kunne overveje at give frivillige, der gør et stort
stykke arbejde for Røde Kors stemmeret på lige fod
med betalende medlemmer.

