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

Mødetidspunkt

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard AFBUD
Karin R. Andersen AFBUD
Mette Nørgaard
Leif Theilgaard AFBUD
Nancy Jensen
Marianne Grøn
Ulla Bjerg Thomsen
Frank Elnegaard Knudsen
Gitte Berg Jensen
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
Karen Margrethe Andersen
Ditte Georg Poulsen
BESTYRELSESMØDER

Mødedatoer 1. halvdel af 2019

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

tirsdag d. 7. maj

NÅLEFEST

tirsdag den 9. april
GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 19. februar
1. Godkendelse af dagsorden



Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Nålefest v/Frank (orientering)



Mette spørger Keld Fisker, om han kunne være
interesseret i at lave et oplæg i stedet for Sven
Bak-Jensen.



Det er lykkes at finde en aktivitetsleder for en
fængselsbesøgstjeneste i Holstebro og
Ringkøbing. Vedkommende bliver ikke decideret
en del af vores afdeling, men vi vil kunne invitere
hende til møder, hvis det skulle blive aktuelt.



INTERNT SAMARBEJDE

Vores præsident, Sven Bak-Jensen, har desværre ikke
mulighed for at holde et oplæg. Er der forslag til
oplægsholdere?

3. Status for 2018


I grupper forholder vi os til, i hvilken udstrækning, vi
har opfyldt de opsatte mål for 2018.



I forlængelse heraf drøfter vi vores mål for 2019.

Vi oplever, at det går godt med det interne
samarbejde i afdelingen, bl.a. i forbindelse med
den måde, hvorpå vi benytter Caféen.
EKSTERNT SAMARBEJDE

Ligeledes oplever vi, at vi bl.a. i forbindelse med
spis-sammen-arrangementet har oplevet et godt
eksternt samarbejde.
Desuden har Else et tæt samarbejde med
menighedsplejen, hvor man arbejder sammen
om integration af flygtninge. Ligeledes
samarbejder Else med bl.a. Dansk
Flygtningehjælp, Luthersk Mission i Skjern og
Røde Kors i Videbæk.
Vågetjenesten arbejder desuden sammen med
flere plejehjem.


MÅL FOR 2019

Vi skal kunne værge frivillige til
fængselsbesøgstjenesten, hvis denne aktivitet
kommer op at køre.
Vi skal forsat styrke samarbejdet med eksterne
partnere og der lokale erhvervsliv.
Vi skal styrke vores profil i forbindelse med den
årlige Frivillighedsfestival (lørdag d. 25. maj).
Vi skal stadig have fundet en daglig leder af
Butikken.

4. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og revisorer



Vi står pt. og mangler to bestyrelsesmedlemmer
og gerne nogle suppleanter.



Vi har heldigvis fundet en afløser for vores

afgående revisor i form af Else Agerskov.

5. Frivillige til Ældrelejren



Vi mangler forsat to frivillige til Ældrelejren.



6. Nyt fra aktiviteterne

Vi er meddeltager i Ældrelejren sammen med de
fire andre Røde Kors afdelinger i kommunen.
Alle afdelinger stiller med to frivillige.
Denne aktivitet løber af staben fra mandag d.
17. juni til fredag d. 21.
Nancy kunne være interesseret at repræsentere
os, og Thorkild vender tilbage med mere
information.

Ulla – Caféen





Det går forsat fint.
Vi fik mad fra Fiskehuset tirsdag den 8. januar.
Vi afholdte Spisammen aften i familiearbejdet
onsdag den 9. januar.
Tirsdag d. 26. marts skal vi arrangere endnu et
spise-sammen-arrangement på Alkjærskolen.

Ulla/Dorthe – familiearbejdet




Dorthe har igen spurgt, om vi kan låne et
sommerhus, hvilket det ser ud til, at vi kan.
Vi afholdte endnu et godt spise-sammenarrangement tirsdag d. 1. januar.
Dorthe vil gerne stå som aktivitetsleder for
familielejren, men ikke for familiearbejdet,
hvorfor Ulla formelt bliver leder for denne
aktivitet.

Charlotte – Nørklerne
Else – Integration




Mandag d. 7 januar havde vi besøg af Lady
Circle, der gerne ville høre om Røde Kors
generelt, og især om integrationsarbejdet.
Vi har ikke pt. et stort behov for frivillige, hvorfor
der er fokus på samarbejdet med forskellige
eksterne samarbejdspartnere om forskellige
arrangementer.

Marianne – Sprogcafeen





I forhold til brugere, er der ret stille for tiden.
Vi har fået ni nye frivillige.
Tirsdag d. 19. februar arrangerer vi igen
boller/brætspilsaften.
Vi kunne overveje, om vores frivillige kunne
hjælpe os i andre aktiviteter.

Gitte – Landsindsamling
Karin – Besøgstjenesten







Der er stadig 15 besøgsforhold i gang.
Desuden er to nye besøgsmodtagere besøgt
samt én ny besøgsven.
Mandag d. 19. november deltog Karin i et
netværksmøde for sociale foreninger i
Ringkøbing –Skjern hos Frivillig Vest i Tarm.
Fredag d. 7. december havde besøgstjenesten og
nørklerne en dejlig julefrokost i Caféen med
Jørgen og Peter som fremragende hjælpere.

Karen Margrethe – Butikken




Vores store ønske er forsat at få en daglig leder
for Butikken.
Vi fik et større overskud i år end tidligere år.
Vi er pt. 61 frivillige tilknyttet og ”svømmer” i
tøj, hvorfor vi sender noget af dette videre til
Røde Kors’ centrallager i Horsens.

Peter – Julehjælp




I 2018 fik 45 familier støtte i form af et gavekort
på omkring 800 kroner, sponsoreret af
landskontoret.
Vi supplerer selv med gaver til børnene i form af
legetøj og gavekort til butikken.

Mette (Ditte) – Vågetjenesten


I 2018 lavede vi en del mere end tidligere år,
men vi er heldigvis mange frivillige.



Vi er mødtes to gange i 2018.

Nancy/Marianne – Værkstedet





7. Ønsker til sociale og elektroniske medier v/Gitte

Vi har fået nogle gode input, selvom der ikke har
været så mange brugere for tiden.
Værkstedet er et hyggeligt kom-sammenkoncept, hvor vi samles om forskellige former
for håndværk.
Vi vil gerne gøre opmærksomme på os selv
gennem forskellige tiltag.



Marianne Albinus vil gerne overtage hvervet
som Facebook-ansvarlig efter Ghita. Hvis
aktiviteterne ønsker opslag på Facebook, så skal
de blot kontakte Marianne. Nogle aktiviteter har
en Facebook-redaktør, som selv kan lave opslag
på Røde Kors Ringkøbing-siden. Hvis de øvrige
aktiviteter ønsker samme mulighed, så kontakter
de Marianne.



Ved henvendelser på Messenger kan Facebookredaktører svare, hvis henvendelsen omhandler
deres aktivitet. Hvis der ikke er svaret inden en

halv dages tid, så sørger Marianne for et svar.

8. Mødedatoer i første halvdel af 2019

9. Kommunekredsens workshop v/Thorkild



Nålefesten afholdes tirsdag d. 9 april.



Generalforsamlingen tirsdag d. 19. februar.



Bestyrelsen i vore afdeling kunne med fordel
mødes med bestyrelserne for de fire andre Røde
Kors afdelinger i kommunen med henblik på at
udveksle erfaringer.



Alle opfordres til at downloade og studere
Fælleskabsudspillet, som findes på Røde Kors’
hjemmeside.



Alle opfordres til at deltage, og til at opfordre
frivillige til at deltage.



Bestyrelsen mødes kl. 18.30 i Caféen, så vi kan få
gjort klar.



Dette punkt tager vi på et senere afdelingsmøde.



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



Vi skal vi have Marie Louise til at invitere
indsamlingslederne i distrikterne.



Fredag d. 21. juni til søndag d. 23. juni afholder
vi arbejdsweekend i Caféen, hvilket vi opfordrer
alle til at deltage i.

Er vi interesseret i, at Kommunekredsens arrangerer en
workshop for bestyrelser og aktivitetsledere og frivillige
om Røde Kors som en stærk bevægelse og en stærk
organisation (jf. manifest og resolution der blev vedtaget
på landsmødet i 2018)?

10. Fællesskabsudspillet v/Thorkild
Hovedbestyrelsen har i januar udsendt et oplæg, som
har den ambition, at flere inkluderes i sociale
fællesskaber.

11. Generalforsamlingen tirsdag d. 19. februar
Vi skal have afklaret en række praktiske forhold i
forbindelse med generalforsamlingen: Hvad skal vi have
købt? Hvilke opgaver skal vi have besat?

12. Hvad vil bruge Netværk MidtVest til?
Drøftelse med udgangspunkt i vedhæftede oplæg.

13. Eventuelt

