BESTYRELSESMØDE
Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com
Mødetidspunkt

mandag d. 21. oktober 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
Ulla Bjerg Thomsen (under pkt. 2)
Bestyrelsesmøder
tirsdag d. 3. december

Mødedatoer for 2. halvår af 2019
Afdelingsmøder
mandag d. 11. november
1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Tema om cafeen

Samarbejdsaftalen
Økonomien er forsat det mest presserende punkt
i forhold til Caféen, hvilket vi har italesat i forhold
til vores kommunale samarbejdspartnere.



Præsentation og drøftelse af oplæg til samarbejdsaftale
med Ringkøbing-Skjern Kommune, inklusive bilag (se de
to vedhæftede bilag)



Status på renoveringsprojektet



Der arbejdes på en fornyelse af huslejekontrakten.



Drøftelse: Kan vi rekruttere frivillige ledsagere?



Ulla har fået en henvendelse fra en lægesekretær, som
har opfordret en person til at blive bruger i cafeen.
Situationen indikerer, at der er et behov for frivillige
ledsagere, som kan følge en person til cafeen til det

Vi bør overveje, hvem vi kommunikerer med
fremadrettet: Skal vi udelukkende kommunikere
med den administrative del af kommunen?
Punkt 4: Fremadrettet er vi blevet bedt om at
aflevere et årsregnskab og en afrapportering
senest d. 1. april. Der vil desuden fremadrettet
blive afholdt et netværksmøde mellem d. 1. og
15. april. Endeligt afholdes et samarbejdsmøde i

eller de første besøg her.

efteråret mellem vores afdeling og RingkøbingSkjern Kommune.
Punkt 6: I forhold til lovgrundlaget, bør vi gøre
opmærksom på, at §18-midler er rettet mod
frivilligt socialt arbejde, hvilket vi ikke mener,
vores indsats i Caféen er.
Bilag til samarbejdsaftalen
Indsatsområder 2020: Forslaget om, at Røde Kors
skal skabe kontakt til brugernes kommunale
kontaktpersoner, må siges at være en
balancegang. Selvom en sådan ordning kan være
en rigtig god idé i nogle tilfælde, bør vi overveje
vores rolle i forhold til brugerne, da Caféen netop
er et frirum, hvor vi møder disse som personer,
og ikke som en klient med en eventuel diagnose.
Derfor bør vi overveje at forslå en ændring i
ordlyden fra ”Røde Kors skal i 2020, med
brugernes accept etablere kontakt til brugernes
kommunale kontaktperson” til ”Med brugernes
accept etablerer Røde Kors til brugernes
kommunale kontaktperson”.
Forslaget om en ekstra årlig familielejr bør vi
overveje, da det umiddelbart virker ret
udfordrende i forhold til vores nuværende
faciliteter.
Status på renoveringsprojektet
Leif Theilgaard har udsendt et udkast til en
renoveringsplan (se det vedhæftede materiale).
Frivillige ledsagere til Caféen
Vi kunne overveje et samarbejde med en
kommunal ansat, der for nyligt er blevet ansat til
at ledsage ensomme borgere. Ulla følger op på
punktet. Desuden kunne vi undersøge om vi kan
trække på frivillige fra besøgstjenesten.

3. Status på afdelingens økonomi v/Mie

Vi er pt. 108.000 kroner bagud i forhold til sidste
år. Dog skal det nævnes, at vi også har været i
stand til at spare på nogle udgifter.
Caféen ser ud til at komme til at koste det samme
som sidste år.
Vi bør undersøge, om man kan søge udgifter til
husleje for de aktiviteter, der afholdes i Caféen,
dækket vis §18-midler.

4. Opsamling på landsindsamling d. 6. oktober
Hvad gik godt, og hvad kunne vi gøre bedre næste år?

Vi samlede 84.000 kroner ind i år sammenlignet
med 87.000 kroner sidste år. Dette skal bl.a. ses i
lyset af, at vi har haft langt færre gymnasieelever
at trække på grundet studietursarrangement.

Vi bør fremadrettet have flere frivillige tilsluttet
indsamlingsgruppen, da vi i år har måttet trække
på flere folk udenfor indsamlingsgruppen.

5. Workshop om IT-systemer
Workshop om IT-systemer på afdelingsmøde d. 11. november
(jævnfør punkt 2 på afdelingsmødet d. 17. september) og
kommunikation i afdelingen – og måske især med pressen.

Vi skal gennemføre en introduktion til vores
hjemmeside og mitroedekors samt til KONTAKT
og Facebook.
Vi skal i den forbindelse høre Per Elbæk, om han
vil deltage med henblik på at præsentere vores
hjemmeside.
Folk skal selv medbringe en computer til
afdelingsmødet, hvilket vi skal have gjort
opmærksom på, når vi sender dagsordenen ud.
Vi skal desuden have inviteret vores revisorer Else
og Aase.

6. Nyt fra kommunekredsen

Møde i kommunekredsen d. 23. september
Samaritkredsen har haft et gevaldigt mandefald,
hvorfor de har måtte trække på folk udefra.
Afdelingen i Skjern har startet aktiviteten
Navigator i samarbejde med kommunen.
Aktiviteten er rettet mod folk i hele kommunen,
der har gennemgået kritisk fysik og psykisk
sygdom.

7. Eventuelt

