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

tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard
Frank Elnegaard Knudsen
Gitte Berg Jensen
Karen Markussen
BESTYRELSESMØDER

onsdag d. 24. april
mandag d. 20. maj
Mødedatoer for 1. halvår af 2019

AFDELINGSMØDER

tirsdag d. 7. maj
NÅLEFEST

tirsdag d. 9. april
1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem

Medlemmerne af bestyrelsen præsenterer
sig hurtigt for Karen, vores nyeste medlem af
bestyrelsen.

3. Konstituering

Gitte vælges som næstformand, Mie
genvælges som kasserer og Frank genvælges
som sekretær.

Valg af næstformand, kasserer og sekretær

4. Evaluering af generalforsamlingen

Det bemærkes, at der i forbindelse med årets

generalforsamling var betydeligt færre
fremmødte end i forbindelse med sidste års
generalforsamling. Kunne vi overveje
alternative måder at invitere afdelingens
frivillige og medlemmer? Vi kunne fx sende
invitationen til generalforsamlingen rundt til
aktivitetslederne og bede disse om at
videresende invitationen til de frivillige.
Det er positivt, at der er så mange aktiviteter
i afdelingen, og at disse synes at være aktive.
Der bør være kaffe på bordet allerede fra
starten af generalforsamlingen.
Vi skal være opmærksom på, hvilke billeder
der bruges i avisen.

5. Plan for nålefest

Hjælp i forhold til opdækning og oprydning af
mad er der styr på. Vi skal dog have fundet
hjælp til opstilling af bordene.
Vi skal helst være der kl. 16.30, så vi har tid til
at få styr på det alt det praktiske. Maden
ankommer omkring kl. 18.00.
Traditionen tro medbringer medlemmerne af
bestyrelsen hver to kander kaffe.
Karen medbringer forskellige slags småkager.
Dennis Snitgaard, formand i Struer, holder et
oplæg om hans ekspedition til Liberia.
Vi får igen i år hjælp af vores to musikere.

6. Arv og testamente v/Thorkild
Se de vedhæftede bilag.

7. Bustur til Kliplev for nørklerne v/Thorkild

Vi beder Per lægge den tilsendte folder
(Røde Kors – arvefolder 2019) ud på vores
hjemmesiden med henblik på at oplyse vores
medlemmer og frivillige om muligheden for
at testamentere til Røde Kors.

Vi arbejder videre med denne aktivitet.

Der arbejdes på en tur sammen med nørklerne i Tarm til
centret i Kliplev, hvor man samler nørklernes produkter fra
hele landet og distribuerer det ud i verden Udgift til bus udgør
6.050 kr. (efter tilskud fra §18 midler). Vi forventer, at
udgiften deles ligeligt mellem de to afdelinger.

8. Energibesparende foranstaltninger i butikken
Ifølge den gennemgang, vi har fået lavet, kan der for en
investering på godt 20.000 kr. opnås en årlig besparelse på
7.400 kr.

Jørgen og Thorkild vender forslaget med
Butiksudvalget med henblik på at få afklaret,
om vi med fordel kan gennemføre disse
energisparende foranstaltninger.
Vi drøftede, at en sådan investering vil
påvirke vores planer om at renovere Caféen
og vores ambition om at genoptage vores

internationale arbejde.
Vi blev på den baggrund enige om at udskyde
beslutningen om at gennemføre
energibesparende foranstaltninger til senere
august.
Vi skal have indgået en aftale med
Bonderosen angående forbrug af strøm fra
Butikkens måler, hvilket Thorkild tager sig af.

9. Deltagelse i Danmark Dejligst d. 25. maj
Er der temaer, vi især vil sætte fokus på?

Sidste år deltog 1500 mennesker i
arrangementet på Bundbæks Mølle.
Et fokus for afdelingen kunne være en VR
(Virtual Reality) Bænk, hvor man har
mulighed for at opleve noget Røde Korsrelevant. Thorkild vil forsøge at rekvirere en
sådan VR-bænk.
Desuden kunne vi med fordel forsat
promovere vores faste aktiviteter, såsom
familiearbejdet og sprogcaféen.

10. (URK) Ungdommens Røde Kors-ferielejre 2019
Peter Lund Andersen oplyser, at vi har fået bevilget 4 x 2.500
kr. til fire børns deltagelse i Påruplejren. URK har senere
oplyst, at man har været nødt til at hæve prisen til 3.000 kr.

Det vedtages, at vi betaler differencen på 500
kroner per barn.

11. Årsmøde i Netværk MidtVest d. 30. april

Hovedattraktionen i den forbindelse er den
nationale chef, Marie-Louise Godholdt, der
Røde Kors’ udspil om fællesskab fra januar
2019.

12. Regional Formandskonference

Formandskonferencer plejer at være på
landsplan, men i år bliver det også afholdt
regionalt. Gitte deltager i den forbindelse.

Konference holdes d. 8. maj kl. 16.30 – 20.30 i Silkeborg.

13. Orientering fra formanden
Årsmøde i Kommunekredsen d. 4. marts
Fængselsbesøgstjenesten

Førstehjælp mangler pt. en instruktør, der
kan undervise om dagen, hvilket der er
behov for i forbindelse med de kurser der
udbydes i kommunekredsen.
Det er blevet diskuteret, hvorvidt man bør
lave et seminar for bestyrelsesmedlemmer
og eventuelt aktivitetsledere.
I den forbindelse har man nedsat en
arbejdsgruppe, i hvilken Karen deltager på
vegne af vores afdeling.
I forhold til fængselsbesøgstjenesten har
Thorkild endnu ikke modtaget
kontaktoplysninger på den lokale
aktivitetsleder for Holstebro og Ringkøbing,

og vi afventer forsat.

14. Eventuelt

På vores næste afdelingsmøde bør vi vende
renoveringen af Caféen.
På næste bestyrelsesmøde bør vi kigge på,
hvordan vi styrker vores netværk af
indsamlingsledere i distrikterne i forbindelse
med landsindsamlingen.
Pt. har vi i afdelingen ingen, der hjælper til
med Ældrelejren.

