
 

 
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com  

 

Mødetidspunkt 
 

mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

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

 

Mødedatoer for 1. halvår af 2020 
 

BESTYRELSESMØDER 

Mandag d. 9. marts 

Tirsdag d. 14. april   
Tirsdag 19. maj 
 

AFDELINGSMØDER 

Onsdag d. 6. maj 
 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag d. 18. februar 
 

NÅLEFEST 
Torsdag d. 23. april 
 



1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Der er ingen kommentarer til dagsordenen. 

2. Renovering af Caféen 

 

Vi har nu en ugeplan, der er konfirmeret, ud fra 
hvilken vi arbejder videre. 
 

Det betyder, at der nu kommer håndværkere på, 
hvilket også betyder, at det er vigtigt, at vi får 
skaffet nogle frivillige til at lave det arbejde, der 
skal laves forud, som fx maling af caféen, inden 
der kommer gulv på osv. 
 

Vi har oprettet en Facebookside for frivillige til 
renovering af Caféen, og vi har pt. fået ni frivillige. 
Ulla sætter desuden et opslag op i Caféen med 
henblik på at få hvervet endnu flere. Endelig 
skriver vi rundt til samtlige af vores frivillige og 
høre dem, om de har mulighed for at hjælpe os i 
forbindelse med renoveringen af Caféen. 
 

Det er stadig lidt usikkert, hvad vi har at gøre godt 
med i forhold til interiør, men vi har overvejet 
flere løsninger. 
 

Frivillige, der hjælper os i forbindelse med 
renovering af Caféen, er dækket af vores 
generelle forsikring af frivillige. 

 

3. Mailadresser på hjemmeside 
 

Mailadresser der kan videresende mails fra hjemmeside mv. 
til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere. 

 

I forhold til landsindsamlingen har vi valgt at 
benytte os af denne mulighed. 
 

Hvis andre aktivitetsledere skulle ønske at gøre 
brug af dette tilbud, skal de være velkomne til at 
kontakte Per. 

 

4. Nålefesten torsdag d. 23. april 
 

Vi skal bruge et madhold, der modtager maden og 
stiller den op, og folk til at slæbe borde og stole 
på selve dagen.  
 

Vi mødes kl. 16.45-17.00 på rådhuset. 
 

Jørgen sørger for at få sendt en invitation i god 
tid, som aktivitetslederne formidler videre til de 
frivillige. 
 

Vi får besøg af præsidenten fra Røde Kors, der 
holder et foredrag. 
 

Frank sørger for at indhente information fra 
aktivitetslederne vedrørende nåle til de frivillige. 

 

5. Generalforsamlingen tirsdag d. 18. februar 
 

Steen Løvbjerg kan desværre ikke agere dirigent i 
år, hvorfor Astrid - vores regionskonsulent - 
træder til i stedet. 
 

Vi har to mulige bestyrelsesmedlemmer i 
kikkerten, hvilket vi er glade for. 
 

I forhold til listen over afdelingens tiltag for 2020, 



forslår vi fra bestyrelsen, at vi især italesætter 
renoveringen af Caféen, familiearbejdet, 
udmøntningen af vores nye aftale med 
kommunen og vores nyoprettede sorggruppe. 
 

Vi mødes i Caféen kl. 18.30, så vi har tid til at få 
styr på alt det praktiske, inden vi går i gang. 

 

6. Runde v/alle 
 

BUTIKKEN 
 

Omsætningen er faldet ca. 13 procent i forhold til 
året før, dels fordi vi oplever en øget konkurrence 
fra andre nødhjælps-organisationer, dels på 
grund af den renovering af Nygade, som blev 
gennemført i 2019. 
 

Vi har en stabil besætning af frivillige, men vi 
ønsker naturligvis altid flere frivillige, og gerne 
nogle mænd til at stå i butikken. 
 

Vi modtager forsat rigtigt meget tøj, til trods for, 
at vi videresender omkring 60 procent af dette. 

 
CAFÉEN 
 

Vi har oplevet en god opbakning til de forskellige 
aktiviteter i Caféen.  
 

I december fik vi to gavmilde donationer fra 
henholdsvis Ølkælderen og Logebrødrene. 
 

Samarbejdsaftalen med kommunen er på plads, 
og forøgelsen i vores kommunale støtte falder på 
et tørt sted. 
 

Vi skal have møde med Vendepunktet, der sender 
ti konsulenter ned i Caféen med henblik på at få 
afklaret, hvordan vi kan tilpasse vores opgaver, så 
der er plads til at tage imod brugere fra 
Vendepunktet med forskellige behov og 
begrænsninger. 

 
JULEHJÆLP 
 

Vi søgte 50 gavekort fra landskontoret, og vi 
endte med at få 60. 
 

Der kom betydeligt flere ansøgninger end vi 
havde forudset, hvoriblandt der var 40 
gengangere, dvs. familier som havde søgt hos 
flere organisationer. 
 

Vi skal måske overveje, hvordan vi udfærdiger 
ansøgningsskemaer fremadrettet med henblik på 
at dæmme op for antallet af gengangere. 

 
FAMILIEARBEJDET 
 

Onsdag d. 22. januar havde vi et spise-sammen-
arrangement. 
 

Vi har modtaget 11,600 kroner i §18-midler. 
 

I samarbejde med G-faktor og boligforeningen har 
vi planlagt at afholde et arrangement. 



 
SPROGCAFÉEN 
 

Vores samarbejde med Lær Dansk går fremad, og 
hver tirsdag er vi på gymnasiet.  
 

Vi er ca. 5-6 hjælpere per gang. Samlet er vi 18 
frivillige samt nogle på kald. 
 

Torsdag d. 19 december afholdte vi en hyggelig 
juleafslutning. 
 

Vi søger en ny leder til Sprogcaféen, da Marianne 
ikke kan forsætte. 
 
VÅGETJENESTEN 
 

Vi er pt. fem vågere og Ditte. 
 

Fjordparken kontaktede os med henblik på at få 
en aftale i stand omkring en af deres borgere. 
 

I år fylder vi 10 år til august-september. 
 
ÆLDRELEJREN 
 

Vi har i dag haft møde de fem Kors-afdelinger i 
kommunen som er sammen om denne aktivitet.  
 

Mie har meldt sig som frivillig sammen med 
Karen.  
 

Ældrelejren ligger i uge 24. 
 

Hver afdeling kan få fem deltagere med, som er 
fem ældre, der er fysisk selvhjulpne.  
 

Der er en egenbetaling på 900 kroner.  
 

I princippet skal man selv kunne stå for transport, 
men der er typisk ”gode mennesker”, der sørger 
for at være behjælpelige i den forbindelse. 

 
NØRKLERNE 
 

Vi er i alt et par og tyve nørklere, hvoraf nogle 
arbejder hjemmefra, og nogle arbejder i Caféen. 
 

Vi er begyndt at strikke til hjemløse. 
 

Desværre er der forsat ingen mænd eller 
indvandrere blandt nørklerne. 

 
SORGGRUPPEN 
 

I morgen er der den sidste dag i den nuværende 
sorggruppe, hvor den lokale præst deltager med 
henblik på at informere om, hvordan han oplever 
sorg.  
 

Dernæst laver vi en opfølgning efter en halv 
måned. Otte havde meldt sig, og disse har alle 
været vedholdne.  
 

Vi starter op igen d. 20. april med en ny gruppe. 
 

Vi samarbejder forsat med Ældresagen og 
Medborgerhuset. 

 



BESØGSTJENESTEN 

To mænd har meldt sig, men der er forsat ikke 
særligt mange besøgsvenner. Karin har søgt på 
Boblberg og Facebook. 
 

Der er pt. fire brugere på venteliste til en 
besøgsven. 
 

Karin er blevet kontaktet af en konsulent fra 
kommunen, der ville høre, om hun kunne holde 
et foredrag for kommunaltansatte sosu-
assistenter vedrørende deres muligheder for at 
kunne drage fordel af vores aktivitet. 

 

7. Nyt fra bestyrelsen 
 

I forhold til afdelingens økonomi, ser det generelt 
rigtigt positivt. Vi kom i 2019 ud med et overskud 
på 40,000 kroner, hvilket vi er meget glade for. 

 

8. Eventuelt 
 

 

I forhold til kommunekredsen, som er de fire 
øvrige afdelinger i kommunen, kan det nævnes, at 
Samaritterne desværre oplever en tilbagegang. 
 

Desuden udbydes der forsat førstehjælp i 
forbindelse med færdselsuheld og for forældre 
med småbørn. 

 
Tirsdag d. 21. april er der årsmøde i Netværk 
MidtVest, hvor vi får besøg af Preben Astrup, der 
holder foredrag. 

 

 


