BESTYRELSESMØDE
Afbud bedes meldes til tsped@rodekors.dk
Mødetidspunkt

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard
Karen Markussen
Gitte Berg Jensen
Sofie Rehnström
Johnny Lyngbak

Niels Ole Hansen er inviteret til at deltage
kl. 20.
Bestyrelsesmøder
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 19. maj
Mødedatoer for 1. halvår af 2020

Afdelingsmøder
Onsdag den 6. maj
Nålefest
Torsdag den 23. april

1. Præsentation
Gensidig præsentation.
Kort introduktion til arbejdsformen i Røde Kors
Ringkøbing.
Drøftelse om den fremtidige arbejdsform.
Orientering om Røde Kors’ frivilligaftale. (Bilag).
Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. (Bilag)

Præsentation og drøftelse.
Sofie og Johnny aftaler, hvilket et af
kursene for nye bestyrelsesmedlemmer,
de vil deltage i.
Sofie og Johnny udfyldte frivillig aftaler,
og blev orienteret om brug af Mit Røde
Kors.

2. Godkendelse af dagsordenen

3. Bestyrelsen konstituerer sig
Der skal vælges
- næstformand (Gitte er næstformand i dag)
- kasserer (Mie er kasserer i dag)
- sekretær

Godkendt med tilføjelse af punkt om
støtte til Høring om Kærshovedgaard og
børns vilkår.
Næstformand: Sofie
Kasserer: Mie
Sekretær: Gitte

4. Evaluering af generalforsamling

Udskudt til næste møde

5. Kort drøftelse af ”Afdelingens planer for det
kommende år”

Udskudt til næste møde

Bilag er vedhæftet.
6. (Kl. 20.00) Beslutning om indkøb af nyt
kassesystem til butikken

Niels Ole gennemgik fordele ved det
digitale kassesystem samt økonomien.

Bestyrelsen har tidligere udsat beslutningen om at
indkøbe et nyt kassesystem til butikken med
begrundelse i afdelingens usikre økonomi.
Økonomien har udviklet sig mere positivt end
forventet.
Et nyt kassesystem er nødvendigt for at leve op til et
EU-krav om dokumentation af hvilke varegrupper, der
sælges i detailhandlen.
For butikken vil give den fordel, at man får et overblik
over salget i de forskellige varegrupper.
Andre Røde Kors-butikker udtrykker stor tilfredshed
med løsningen.
Udgiften er ca. 30.743 kr. Hertil kommer månedlige
driftsudgifter på 854 kr. – svarende til 10.248 kr.

Udgiften er ca. 30.743 kr. Hertil kommer
månedlige driftsudgifter på 854 kr. –
svarende til 10.248 kr. årligt.
Erfaringer fra de øvrige Røde Kors
butikker er, at systemet er let at gå til.
Bestyrelsen vedtog indkøb af det nye
kassesystem fra iAdvice, herunder
abonnement.

Niels Ole er inviteret til at deltage under behandling af
denne sag.
7. Rekruttering af leder af Sprogcafeen

Thorkild kontakter Marianne med
henblik på et møde mellem Bodil
Bruun, Marianne Albinus og Johnny
angående det fortsatte arbejde med
Sprogcaféen.

Marianne ønsker også at videregive
opgaven som Facebook-manager.
Sofie overtager opgaven.
8. Samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern
Kommune

Udskudt til næste møde

Aftalen og bilag til denne er vedhæftet.
Som det fremgår, er det især i bilaget, at de konkrete
forventninger til aftalens parter er beskrevet. I forhold
til Røde Kors er det udviklingen af familiearbejdet, vi
bør have et fokus på.
9. Skal vi – i efteråret - afholde et kursus om
”Introduktion til Røde Kors”?
10. Nyt fra Kommunekreds og Netværk MidtVest

Udskudt til næste møde

Der er årsmøde i Netværk MidtVest i
Aulum den 21. april.

11. Støtte til Høring om Kærshovedgaard og børns
vilkår.

Bestyrelsen besluttede at støtte med
1500 kr. Thorkild kontakter Gerda
Abildgaard.

12. Eventuelt

Nålefest: Skal vi afholde nålefesten i
disse Corona-tiderne?
Vi følger udviklingen, og aftaler pr.
mail senest mandag d. 16/3, om
nålefesten afholdes, udskydes eller
aflyses. Thorklid er tovholder. I
midten af næste uge sender Jørgen
besked til aktivitetslederne.
Punktet om energirigtig løsning og
valg af forsyningsselskab udskydes til
næste møde.
Lions har givet tilsagn om at støtte
indkøb af nyt møblement til Caféen i
forbindelse med renoveringen. Sofie
kontakter Leif med ideer til fortsat
fundraising.

