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

mandag d. 14. januar 2019 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 AFBUD
Gitte Berg Jensen
Leif Theilgaard
Ulla Bjerg Thomsen
BESTYRELSESMØDER

tirsdag d. 12. marts
onsdag d. 24. april
mandag d. 20. maj
AFDELINGSMØDER

Mødedatoer for 1. halvår af 2019

mandag d. 4. februar
tirsdag d. 7. maj
NÅLEFEST

torsdag d. 11. april
GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 19. februar
NYTÅRSKUR

fredag d. 11. januar
1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen indvendinger til dagsordenen.



Vi har modtaget en del afslag.



Udgifterne til et reduceret
renoveringsprojekt kommer til at ligge på
omkring 50.000, hvoraf vi allerede har rejst
9.000 kroner.



Vi skal undersøge, om det er muligt at
indsamle yderligere 15.000 kroner.



Fremadrettet kunne vi med fordel ringe til de
fonde, hvor vi overvejer at søge midler med
henblik på at styrke vores ansøgninger.



Vi søger pt. midler fra Simon Spies Fonden
med henblik på at få malet Caféen og for at
få ny gulvbelægning på.



I den forbindelse laver vi indledningsvist en
workshop, da det er vigtigt, at vi inddrager
brugerne i processen.



Fra fredag d. 21. juni til søndag d. 23.
arrangerer vi en arbejdsweekend, hvor vi
maler Caféen. I den forbindelse får vi brug
for mindst 10 folk.



Det var et fremragende arrangement, og der
skal lyde tak til Jørgen og Ghita for en kæmpe
indsats.

4. Overblik over økonomien i 2018 v. Mie



Vi har et samlet overskud for 2018 på 39.234
kroner, hvilket er meget flot i forhold til vores
underskud i 2017 på over 91.000 kroner.

5. Opsamling på julehjælp v. Jørgen



Det var en rigtig god dag.



Vi oplever forsat, at der er en generel
stigning i antallet af ansøgere år for år.



130 familier og 601 personer har søgt i 2018,
hvilket er en tredobling i løbet af seks år.



Peter har kun ros til sagsbehandlerne og de
andre organisationer.



Der skal også lyde en stor ros til Caféen for et
godt arrangement og en stor tak til tolken,
Waffa, hvis hjælp er uundværlig.



Der blev uddelt 115 LEGO-gavekort til Lange
og 35 gavekort til Butikken.



Vi forsætter samarbejdet med Radio
Ringkøbing.



I grupper forholder vi os til, i hvilken
udstrækning, vi har opfyldt de opsatte mål

2. Renovering af Caféen
Hvordan kommer vi i gang med at renovere Caféen, uden at vi
skal søge for mange økonomiske støttemidler?
Kunne vi fx nedsætte et arbejdshold?

3. Nytårskur d. 11. januar
Opfølgning på årets nytårskur

6. Forsat medlemskab af Radio Ringkøbing?
Se de to vedlagte bilag.

7. Forberedelse af afdelingsmøde

Forslag til dagsordenen
 Status for 2018 – med udgangspunkt i de opstillede mål
for afdelingens fremtidige virke
 Drøftelse af mål for 2019
 Forslag til bestyrelsesmedlemmer og revisor
 Vi mangler to frivillige til ældrelejren

8. Kort nyt
Kommunekredsen
 Der er årsmøde den 4. marts kl. 19.00
 Der er forslag fra aktivitetsleder i Skjern om, at
Kommunekredsen holder en workshop for bestyrelser
og aktivitetsledere samt interesserede frivillige om
Røde Kors som en stærk bevægelse og en stærk
organisation (jf. manifest og resolution der blev
vedtaget på landsmødet i 2018).

for 2018.


I forlængelse heraf drøfter vi vores mål for
2019.



Status fra de forskellige aktiviteter holder vi
på et minimum, da vi på generalforsamlingen
ligeledes kommer ind på, hvordan det går i
aktiviteterne.



Vi skal have afklaret, hvilke ønsker vi har i
forhold til elektroniske og sociale medier
v/Gitte



Aktivitetsledere skal være opmærksomme
på, at der er nye takster for kørsel i 2019:
1.98 kroner (uden trailer) og 3.56 kroner
(med trailer). Desuden skal aktivitetslederne
sørge for, at deres lister over frivillige er
ajourført.



Er der interesse for Kommunekredsens
workshop for bestyrelser og aktivitetsledere
jf. pkt. 8?



Vi skal have afklaret en række praktiske
forhold i forbindelse med
generalforsamlingen: Hvad skal vi have købt?
Hvilke opgaver skal vi have besat? Etc.



Fællesskabsudspillet v/Thorkild

Se punkt 7 ovenfor.
Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Netværk MidtVest
 Der er årsmøde den 30. april i Vinderup.
FrivilligVest
 Der er repræsentantskabsmøde den 6. marts kl. 19 i
Medborgerhuset.

9. Generalforsamling d. 19. februar
Se det vedhæftede udkast til dagsordenen

10. Status på nålefest d. 11. april

Udkastet til dagsordenen er godkendt og vil blive
sendt rundt inden Generalforsamlingen.



Vi afvikler nålefesten tirsdag d. 9. april.



Vi skal have oprettet et lille team, der kan
hjælpe med alt det praktiske på dagen. Vi

kan med fordel spørge på afdelingsmødet,
om der er nogle, der vil melde sig frivilligt.

11. Annoncen (stillingsopslag) til Butikken



Jørgen kontakter Lars Krogh med henblik på
at få indrykket en annonce.

12. Eventuelt



Ulla og Thorkild havde et møde med
FrivilligVest omkring familiearbejdet:
Ulla arbejder på en udvidelse af
familiearbejdet, således at deltagerne på
familielejren mødes oftere, end det er
tilfældet lige nu, hvor man mødes én gang i
kvartalet. Drømmen kunne være at man
mødes ugentligt. Det vil kræve mange
frivillige. Derfor vil andre frivillige foreninger
blive inviteret til et samarbejde om
familiearbejdet. Kommunen vil gerne bidrage
med ekspertise og uddannelse af frivillige.
Der er et generelt ønske om at udvide dette
aktivitetsområde.



Lem Stationsskole har rettet henvendelse til
Røde Kors Ringkøbing. Fredag d. 18. januar
har vores afdeling indvilliget i at holde et
foredrag for deres elever om, hvordan vi gør
en forskel her i lokalområdet.



Røde Kors har været ude med en opfordring
til politikkerne i form af Fælleskabsudspillet
(bekæmpelse af ensomhed).



Frank skriver til Jetteanasofia med henblik på
at få kontakt til Lærke.



På afdelingsmødet skal vi oplyse folk om, at
vi bevarer samarbejdet med Radio
Ringkøbing.

