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

onsdag d. 24. 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
Niels Ole Hansen
BESTYRELSESMØDER

mandag d. 20. maj
Mødedatoer for 1. halvår af 2019

AFDELINGSMØDER

tirsdag d. 7. maj
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Butikken v/Thorkild



Niels Ole vil gerne forsætte i hans virke som
daglig leder for Butikken.



Idéen med de foreslåede anskaffelser, som
er et integreret system, er, at vi ville kunne
føre et bedre opsyn med, hvilke varer vi helt
nøjagtigt sælger til dagligt i Butikken. På den
måde vil vi kunne få et bedre indblik i, hvilke
produkter, genererer det største overskud.



Vi skal overveje, hvilke fordele og ulemper et
sådant system ville have.



Niels Ole undersøger, hvad holdningen er
blandt de frivillige i Butikken er, og hvilket
behov, vi kunne dække med et sådant

system.

3. Indsamlingsledere i distrikterne



Niels Ole kontakter Marianne Albinus med
henblik på at få afsøgt muligheden for at
styrke Butikkens synlighed på Facebook.



Bestyrelsen godkender indkøb af et system,
der gør det muligt for de frivillige i Butikken
at kontrollere indbetalinger via MobilePay
samt indkøb af en ventilator, der skal
forbedre arbejdsmiljøet i Butikken.



I Røde Kors’ butik i Tjørring lejer de bl.a.
kjoler ud med stor succes, hvilket vi med
fordel kunne undersøge muligheden for i
vores butik.



Vi bør undersøge, hvor stor omsætningen er
fredag efter middag, med henblik på
undersøge, om det er muligt at lukke
Butikken til kl. 12.00 om fredagen.



Niels Ole undersøger muligheden for at søge
sponsorstøtte i forbindelse med annoncer.



Vi skal desuden have undersøgt, om vi har
mulighed for at flytte Dankortterminalen i
Butikken til et mere hensigtsmæssigt sted.



I bestyrelsen forsøger vi at hverve
indsamlingsledere i forbindelse med
landsindsamlingen.



Ølstrup (Karen)
Torsted (Thorkild)
Lem (Gitte)
Vedersø (Frank)

Hvordan får vi styrket netværket af indsamlingsledere i
distrikterne i forbindelse med Landsindsamlingen?




4. Frivillige til Ældrelejren

5. Danmark Dejligst i Naturens Rige
Lørdag d. 25. maj 14.00-22.00 på havnen Troldbjergvej 6960 –
Hvide Sande (tilmeldingsfrist 23. april)

6. Introkurser for nye bestyrelsesmedlemmer
Silkeborg: lørdag d. 27. april – Scandic Hotel AFLYST
Middelfart: lørdag d. 4. maj – Severin Kursuscenter
Tilmelding foregår gennem mit.roedekors.dk



Vi er pt. 12 frivillige, hvorfor der ikke er et
akut behov for frivillige, selvom alle stadig er
velkomne til at deltage.



Karen har skaffet en masse sponsorer i
forbindelse med dette arrangement, og
Jørgen sørger for transport af de frivillige, der
har behov for dette.



Fremadrettet sender Thorkild invitationen
rundt til aktivitetslederne, når han modtager
den, og vi gennemgår punktet på et
afdelingsmøde.

7. Evaluering af Nålefesten



Vi bør fastlægge datoen for næste Nålefest
tidligt med henblik på at hverve en
foredragsholder i god tid.



Der er forsat nogle praktiske ting, vi kan
forbedre i forhold til Nålefesten.



Man har besluttet at trække stikket efter en
meget begrænset brugerdeltagelse.



Vores aktivitetsledere skal have tak for deres
indsats.



I år lå udgifterne i Butikken på 160.000, hvor
de sidste år lå på 162.000 kroner.

8. Dagsorden til afdelingsmødet den 7. maj
Evaluering af nålefest
Deltagelse i Danmark Dejligst
Arbejdsweekend i cafeen den 21.-23. juni
Opdatering af kontaktoplysninger

9. Værkstedet er lukket v/Thorkild

10. Eventuelt

I år lå udgifterne på Caféen på 64.000 kroner,
hvor de sidste år lå på 67.000 kroner.


Vi kører forsat en dialog med kommunen om
drift af Caféen med henblik på at for øget
vores driftstilskud.

