AFDELINGSMØDE
Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com
Mødetidspunkt

tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer for 2. halvår af 2019

Bestyrelsesmøder
mandag d. 21. oktober
tirsdag d. 3. december
Afdelingsmøder
mandag d. 11. november

1. Godkendelse af dagsordenen

Vi føjer et punkt til dagsordenen vedrørende
et legat på 50.000 kroner, som Leif
Theilgaard har skaffet fra A. P. Møller
Fonden.

2. Introduktion til IT-systemer
Disse tilbydes nye aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer.
1) Introduktion til hjemmesiden (Per)
2) Introduktion til mit.roedekors.dk (Thorkild)
3) Introduktion til KONTAKT (Gitte/Frank)
4) Introduktion til Facebook (Marianne Albinus)

Idéen med punktet er, at vi eventuelt kunne
arrangere en aften, hvor vi introducerer nye
bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
for vores forskellige IT-system.
Det drejer sig om tre forløb af ca. en halv
time varighed.
Disse forløb kommer til at ligge i forbindelse
med afdelingsmøder og eventuelt et
bestyrelsesmøde.
I forbindelse med gennemgang af
mit.roedkors.dk, skal vi huske at invitere
begge vores revisorer.
I forbindelse med afdelingsmødet d. 11.
november tager vi en workshop, hvor vi
gennemgår vores forskellige IT-systemer.
Brug af Facebook vil blive en del af
workshoppen.

4. Orientering om sorggruppen v/Karen

Der starter en sorggruppe op i Ringkøbing,
der pt. tæller tre deltagere, og i hvilken
Karen er tovholder.
Gruppen er et samarbejde mellem Røde
Kors, Medborgerhuset og Ældresagen.
Vi har planlagt et forløb, der strækker sig
over ti mødegange af to timers varighed, der
kommer til at foregå i Medborgerhuset.
Deltagelse i disse kræver en brugerbetaling
på 300 kroner, der skal dække forplejning.
Hvis alt går vel, går vi i luften d. 1. oktober.

5. Orientering om Røde Kors Frivilligaftale v/Thorkild
Se vedhæftede dokument.

6. Runde v/alle

Kopien af frivilligaftalen opbevares af
aktivitetslederen og den frivillige selv.
Det er aktivitetslederen, der har ansvaret for,
at frivilligaftalen underskrives og at den
frivillige bliver oprettet i KONTAKT.

BUTIKKEN

Vores helt store fokus er en forøgelse af
salget. I den forbindelse har vi haft besøg af
Røde Kors’ butikskonsulent, der allerede har
foranlediget ændringer i Butikken.
Desuden har vi fået hjælp fra det lokale
handelsgymnasium i form af to 3.g.’er, der
hjælper os med vores Instagram profil og
Facebookprofil.
Vi er pt. omkring 98.000 kroner bagud i
forhold til omsætningen, hvilket dels skyldes
ombygningerne i området. Det er dog værd
at bemærke, at butikkens omkostninger er

39.000 kr. mindre end sidste år.
CAFÉEN

Næste uge afvikles den årlige ferietur, og i
næste weekend afvikles familielejren.
Vi har oplevet en del udskiftninger blandt
brugerne, da flere af dem har forskellige
personlige udfordringer.
Vi har fået en aftale i stand med kommunen i
forhold til familiearbejdet, som vi håber, at vi
fremadrettet kan få udbygget. I første
omgang arbejdes der på en fælles ansøgning
om §18-midler.
Leif, Ulla og Thorkild har været til møde med
kommunen. Det virkede som om, at
kommunen er indstillet på et tættere
samarbejde, med henblik på at få afklaret,
hvilke opgaver vi kan løse i kommunen.
Onsdag d. 30. oktober har vi arrangeret et
spise-sammen-arrangement i samarbejde
med G-Faktor og Medborgerhuset.
JULEHJÆLP

Landskontoret har for nyligt skrevet rundt,
og vi har igen mulighed for at søge gavekort
på 800 kroner til Coop. Fristen for ansøgning
er 5. november, og vi søger 50 af disse
gavekort.
Vi uddeler også gavekort på 200 kroner til
Butikken rettet mod børn og unge i alderen
13-17 år.
Til børn op til 13 år uddeler vi gaveæsker fra
Lego eller gavekort til Lange.
NØRKLERNE

Vi er pt. ca. 20 frivillige, og vi vil forsat gerne
tiltrække nye, og især yngre, nørklere.
På torsdag deltager Charlotte i et
informationsmøde for nørklere i Viborg.
SPROGCAFÉEN

Vi havde en sommerafslutning for brugere og
frivillige, hvor vi var omkring tyve deltagere.
Vi skal fremadrettet samarbejde med
LærDansk, som er flyttet fra Skjern til
Ringkøbing. Derfor skal vi fra og med uge 40
hver tirsdag være på det tidligere VUC (på
det almene gymnasium) i tidsrummet 14-16
og torsdag i Caféen mellem kl. 19-21.
VÅGETJENESTEN

Ditte er blevet leder for aktiviteten, hvor vi
pt. er syv frivillige, der ikke oplever at blive
overbelastet.

Ditte kontakter plejehjemmet med henblik
på at gøre opmærksom på vores
indsatsområde.
ÆLDRELEJREN

I år var det tiende gang, at vi deltog i ældrelejren, som er et samarbejde mellem fem
Røde Kors afdelinger.
Dette er det eneste sted i landet, hvor denne
aktivitet udbydes.
Karen har brug for endnu en frivillig fra vores
afdeling, hvis vi fremadrettet skal deltage i
denne aktivitet.
INTEGRATION

Vi har for nyligt afholdt et oplysningsarrangement for en gruppe kvinder, der var
interesserede i vores integrationsarbejde.
Vi modtager pt. næste ingen henvendelser
fra kommunen, hvorfor vi ikke er så
belastede på den front.
Vi har i stedet fokuseret på en række
arrangementer for vores brugere og frivillige.
LANDSINDSAMLINGEN

Vi har fundet en distriktsleder i Tim, hvilket
er positivt.
Vi vil forsat gerne opfordre alle til at melde
sig som indsamlere, og til at høre bekendte,
om de kan hjælpe os som indsamlere.

7. Ansøgning om §18-midler
Se vedhæftede dokument.

Røde Kors’ CVR-nummer er 29965269, og vi
skal huske dette i forbindelse med vores
ansøgninger.
Husk at søge om midler! Ansøgningsfristen
er den 1. oktober.

8. Projektlederuddannelse: Mestring af projekter
http://www.frivilligvest.dk/aktiviteter/mestring-af-projektermap

9. Workshop i Skjern den 24. september

Til orientering. Det er et godt forløb til en
favorabel pris.

Alle opfordres til at deltage.

Vores præsident, Sven Bak-Jensen, lægger op til et arbejde
om Fremtidens Røde Kors i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det er stadig mulighed for at tilmelde sig.

10. Skal vi afholde et kursus om ”Introduktion til Røde
Kors”?

Vi udskyder denne aktivitet til næste sæson.

11. Legat fra Mærsk v/Leif Theilgaard

Vi har modtaget 50.000 kroner fra A.P.
Møller fonden til renovering af Caféen.
Vi har nu i alt 70.000 kroner til renovering af
Caféen, da vi også har modtaget 10.000
kroner fra Y’s Mens og 10.000 kroner fra
Frode Madsen Fonden.
Inden vi får udbetalt beløbet fra A.P. Møller
Fonden, skal vi have afgjort, hvilke forslag til
forbedringer, vi skal realisere, og vi skal
indsende dokumenterende bilag på
udgifter. Se det vedhæftede budget for
renovering af Caféen.
Vi lader Café udviklingsgruppen tage en
drøftelse om, hvad vi i den forbindelse bør
prioritere. Gruppen udvides med Charlotte.
Resultatet af denne drøftelse vendes på
næste bestyrelsesmøde (d. 21. oktober) med
henblik på at få truffet en endelig afgørelse,
inden årets sidste afdelingsmøde d. 11.
november.

11. Eventuelt

Kunne vi gøre mere for at oplyse om, at
nørklerne ikke er en genbrugsbutik?

