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

Mødetidspunkt

Mandag den 7. maj 2019 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard AFBUD
Karen Markussen AFBUD
Frank Elnegaard Knudsen
Gitte Berg Jensen
Karin R. Andersen
Niels Ole Hansen
Ulla Bjerg Thomsen
Marianne Albinus AFBUD
Else Kirkegaard
Charlotte Søborg
Mette Nørgaard AFBUD
Ditte Georg Poulsen
Leif Theilgaard
Per Elbæk
Dorthe Bülow AFBUD
Peter Lund Andersen AFBUD

Mødedatoer 1. halvdel af 2019

BESTYRELSESMØDER

mandag d. 20. maj

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evaluering af nålefest

Hvad var godt


Det var er veltilrettelagt arrangement, hvor der
var en festlig og hyggelig stemning.



Det gik fint med selve nåleuddelingen.



Det var en spændende og interessant
oplægsholder, der leverede et relevant oplæg.

Hvad var mindre godt

3. Deltagelse i Danmark Dejligst



Stolene var ret umagelige for nogle af vores
ældre frivillige. Kunne man afholde
arrangementet fx i Medborgerhuset?



Der er forsat nogle praktiske småting, vi skal
være opmærksomme på.



Danmark Dejligst er en festival, der startede
sidste år og som blev afholdt forskellige steder i
DK.



Det er et familieorienteret arrangement, hvor
forskellige organisationer fra den frivillige
verden kan vise sig frem.



I år afholdes arrangementet i Hvide Sande lørdag
d. 25. maj.



Ulla har været i kontakt med FrivilligVest, der
tager telt og stole med. Vi skal hovedsageligt
vise, hvad det er vi beskæftiger os med i
aktiviteterne.



Vi opfordrer så mange frivillige som muligt til at
deltage.



Else undersøger, om det er muligt at få fat i
Røde Kors’ virtual reality bænk?



Thorkild er blevet opfordret til at deltage i debat
om FN’s mål om trivsel.



I februar nedsatte Café renoverings-udvalget
planlagde en arbejdsweekend i juni.



Imidlertid har vi desværre fået afslag på vores
ansøgning om midler til renoveringen af Caféen,
hvorfor udskyder arbejdsweekenden til en gang
på den anden side af sommerferien, eventuelt i
september.



Vi søger forsat forskellige fonde om midler, og
har gjort os mange erfaringer om, hvordan vi
bedst griber ansøgningsprocessen an.



Vi opfordrer aktivitetslederne til at få oprettet
frivilligaftaler med de frivillige. Disse er
tilgængelige på mit.roedekors.dk



Desuden har Røde Kors et kontaktsystem, hvor
aktivitetslederne skal skrive deres frivillige ind.



Vi skal bede aktivitetslederne sørge for, at
kontaktoplysningerne i KONTAKT er opdaterede.

Her deltager både nørklere, Caféen og integration.

4. Arbejdsweekend i Caféen d. 21. - 23. juni

5. Opdatering af kontaktoplysninger



6. Nyt fra aktiviteterne

Aktivitetslederne skal være velkomne til at
kontakte Gitte, hvis de har spørgsmål i den
forbindelse.

Ulla – Caféen

Det går forsat fint i Caféen, og Ulla kan føle, at vi gør
en forskel for brugerne.
Der kommer 12-15 faste brugere dagligt til mad.
Vi afholdte påskefrokost i Caféen lige før påske med
25 deltagere.
Vi har regelmæssigt fuldt hus i forbindelse med
forskellige arrangementer.
Susanne er i praktik indtil sommerferien.
Sidst i maj afholder vi grilldag, og vi afholder desuden
en spise-sammen-aften d. 12. juli på Alkjærskolen.
Ulla/Dorthe – familiearbejdet

Vi afholder et spise-sammen-aften om fjorten dage.
Vi er i dialog med nogle damer fra Skjern som har
nogle idéer til forskellige tiltag i forhold til udsatte
familier.
Charlotte – Nørklerne

Vi har desværre oplevet en lille tilbagegang i forhold
til antallet af frivillige på det seneste.
Vi er pt 12-15 frivillige.
Vi har lige været på Bustur til Kliplev, hvor vi så
pakkecentralen.
Charlotte har været til et kommunearrangement og
er i dialog med kommunen med henblik på at afsøge
mulighederne for at søge midler.
Vi er forsat opsatte på at hverve nye frivillige,
heriblandt gerne mænd.
Else – Integration

Vi havde en god aften mandag, den 29. april, hvor vi
havde inviteret de frivillige til at høre nyt fra
kommunens integrationsafdeling og Lær Dansk, som
i øvrigt snart flytter fra Skjern til Ringkøbing.
Kommunens integrationsafdeling er lidt i opbrud p.t.,
fordi der fyres medarbejdere pga det lave antal nye
flygtninge. Af samme årsag er der ikke så mange på
venteliste til dansk besøgsven.
Marianne – Sprogcafeen

Det går godt. Vi får flere nye flygtninge til og der
kommer flere flygtninge nu det er forår.
To frivillige har bagt boller og pandekager med
flygtninge. Det er hyggelige eftermiddage med god
opbakning.

Mandag d. 29. april havde Else og jeg
inviteret Marianne Gramstrup, leder af kommunens
integrationsafdeling, på besøg. Marianne
informerede om de nye regler på
integrationsområdet og gav et indblik i, hvad de
betyder for flygtninge i vores kommune, og hvordan
det i det hele taget går på området.
Vi havde desuden besøg af leder af den kommunale
sprogskole, ”Lær dansk”, Susanne Bregendahl.
Susanne fortalte om, hvordan de griber
sprogundervisning for flygtninge an, og hvordan det
går. Det var en rigtig spændende aften med rig
mulighed for spørgsmål og diskussion.
Den 15. juni vil vi invitere vores brugere/frivillige til
en eftermiddag med mad (grill), brætspil og hvad vi
ellers kan finde på.
Desuden søger vi flere frivillige. Jeg har søgt via
Facebook og fået en enkelt henvendelser. To
gymnasieelever vil spørge til morgensang på det
almene gymnasium.
Gitte – Landsindsamling

Vi har sagt farvel til flere af vores frivillige, hvorfor vi
pt. kun er tre til at varetage aktiviteten.
Vi arbejder desuden på at finde distriktsledere
forskellige steder i oplandet.
Vi skal have valgt en aktivitetsleder.
Karin – Besøgstjenesten

Vi har holdt møde i vores lokale netværk, som består
af Menighedsplejens Besøgstjeneste,
Aflastningstjenesten og vores afdeling.
Pt. er der tre på venteliste i Ringkøbing og én i Tim.
Vi forsøger at hverve besøgsvenner igennem
forskellige medier, selvom vi forsat ikke har haft så
meget held hermed.
Niels Ole – Butikken

Vi er lidt udfordret af det omfattende vejarbejde i
området omkring Butikken.
Desuden er vi udfordret på kapaciteten, da vi
modtager rigtigt meget tøj, der skal sorteres.
Onsdag og fredag er svære dage i forhold til at
dække vagter.
Vi har haft to unge fra det Kristne Gymnasium, som
har lovet at sætte et opslag på deres skole.
Der er en god stemning og økonomien ligger
nogenlunde på sidste års niveau.
Lars Krogh (Røde Kors konsulent) kommer på besøg
med henblik på at vejlede os vedrørende tekniske

løsninger.
Den daglige drift i Butikken kører fortrinligt.
Mette (Ditte) – Vågetjenesten

Det går stille og roligt. Der var kun ét udkald sidste
halvår. Vi er kun lige blevet kontaktet for nyligt,
hvorfor Ditte har kontaktet forskellige aktører for at
gøre opmærksomme på at vi er der.
Vi er pt. syv frivillige inklusive Ditte, hvor alle stort
set er over 65 år gamle.
I juni mødes vi i aktivitetsgruppen.
Ditte overtager officielt posten som aktivitetsleder
efter dette møde, hvorfor hun stopper som våger.

7. Eventuelt



Værkstedet er blevet nedlagt grundet et meget
begrænset antal brugere.



Der gives ikke længere §18 midler til bespisning i
forbindelse med arrangementer. Derimod stiller
vi i afdelingen 200 kroner til rådighed per frivillig
af afdelingens midler til den slags
arrangementer.

