BESTYRELSESMØDE
Afbud bedes meldes til gitte.berg@live.dk
Mødetidspunkt

Onsdag d. 6. maj 2020 kl. 19.00

Sted

Video-møde i Microsoft Teams

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard
Karen Markussen
Gitte Berg Jensen
Sofie Rehnström
Johnny Lyngbak
Ulla Bjerg Thomsen
Leif Theilgaard
Niels Ole Hansen

Bestyrelsesmøder
Tirsdag den 19. maj
Mødedatoer for 1. halvår af 2020

Afdelingsmøder
Onsdag den 6. maj
Nålefest
Torsdag den 23. april (aflyst)

1. Godkendelse af
dagsordenen

2. Status fra aktiviteterne.
(Bilag 3 og 5)

Niels Ole: Butikken
Butikken lukkede d. 11/3 og åbnede 4/5. Halvdelen af de
frivillige har meldt fra, så vi kan ikke bemande i normal
åbningstid. Vi åbner man-lør i tidsrummet 13-17, og har max

10 frivillige i Butikken samtidigt. Den første uge har vi haft
udsalg, og på de tre første dage, har vi solgt for 10.000 kr.
Efter Bededag har vi sæsonskifte. Vi mangler de tyske
turister, som normalt står for 30-40 % af vores omsætning. Vi
forventer en lavere omsætning i den kommende tid pga. den
begrænsede åbningstid og de manglende turister, men også
fordi forventningen er, at der pga. nedlukningen nu vil blive
solgt meget billigt nyt tøj.
Inflowet har været stort, det har væltet ind med tøj. Vi har
været nødsaget til at sende det usorteret til Horsens, og
dermed mistet en mulig indtægt.
Kasseapparatet blev bestilt før Corona, så nu vil Niels Ole
forsøge, om vi kan udsætte købet.
Mie orienterede om brev fra Erhvervsministeriet, hvor vi får
mulighed for at søge kompensation for faste udgifter under
nedlukningen. Muligheden gælder kun virksomheder med et
dokumenteret omsætningstab. Landskontoret vil hjælpe os
med at søge kompensation for faste udgifter, mens Butikken
har været lukket. Der er forsinkelse, så vi venter stadig på
tilbagemelding fra Landskontoret.
Butikkens omsætningstab vurderes til ca. 90.000 kr.
Genåbningen med et færre antal friville har bevirket, at det
har været nødvendigt at rokere om på grupperne, hvilket har
været en udfordrende opgave, da grupperne er fast
etablerede og har fungeret sammen i mange år.
Ulla: Caféen og familiearbejdet
Væresteder kan godt åbne, og specifikke retningslinjer er på
vej i næste uge. Ulla har kontakt til brugerne via sms og
Messenger og har sendt en hilsen via Radio Ringkøbing.
Mange af brugerne tør ikke komme i Caféen, hvorfor vi kun
kan åbne med varsomme skridt.
Der var en fin omtale i Dagbladet af Jens Verdensmester. 8
med relation til Røde Kors deltog i begravelsen.
Opstart i cafeen i forhold til sundhedsfaglige retningslinjer:
Ulla modtager retningslinjer i næste uge fra socialministeriet,
og har faglig sparring af fagchef for handicap – og psykiatri i
RKSK.
Planen er at åbne Caféen stille i uge 21. Det er ikke realistisk
at starte op med servering af varm mad, men kaffe i
gårdhaven kan være en start. En mulighed er også en gå-cafe,

selvom det nok vil være en anden gruppe af brugere.
Ulla har kontakt til Kompetencecenteret for at undersøge, om
eller hvordan Litter kan komme tilbage igen.
Bestyrelsen bakker op om idéen med en gå-café, mens vi
samtidigt overvejer, hvordan vi kan begynde for de ”gamle”
brugere. Ulla overvejer to tidspunkter til servering samt
inddragelse af nørklerummet.
Ulla udarbejder retningslinjer for brug, herunder rengøring og
hygiejneforanstaltninger, af Østergade, som sendes til
bestyrelsen, og Johnny tilbød sin hjælp hermed.
Familiearbejdet er helt i bero. En spis-samme-aften er aflyst.
Ulla har ikke hørt noget fra Esmark, så familielejren bliver nok
aflyst. Vi har ikke midler til at betale for lejeudgift til
familielejren.
Ulla snakker med Dorte for at få hende til at kontakte Esmark.
Leif: Renovering af caféen.
Det går godt med at renovere. Vi mangler kun småting. Det
bliver rigtig godt.
Vi tror ikke, der bliver behov for lyddæmpende aktiviteter.
Det fungerer godt med det nye gulv. Vi mangler at få opsat et
par spot, og får behov for en elektriker. Der mangler desuden
nogle mindre ting, som vi selv kan klare, herunder oprydning i
mødelokalet.
Bestyrelsen besluttede, at de resterende midler plus lidt
ekstra (3400 kr.) benyttes til hjørnesofa (17.000 kr,
Bolighuset) og elektriker jf. bilag 5, således at Cafeen selv
betaler de ekstra 3400 kr.
Karen problematiserede, om de gamle lamper helt skal tages
ned. Leif foreslår, at vi tager lamperne ned, men i første
omgang lader krogene blive siddende. Ulla mener, at der vil
være nok lys, da vi får ekstra lamper til sofahjørnet.
Bestyrelsen besluttede, at de gamle lamper og kroge tages
ned.
Karen: Sorggruppen og Ældrelejren
Ældrelejren er udsat til 2021. Sponsorerne vil også hjælpe i
2021. I sorggruppen er der 7, der gerne vil deltage. Det
overvejes om opstart kan begynde i Røde Kors’ lokaler, da
Medborgerhuset forventes først at åbne i august-september.

Sorggruppen kan godt benytte Østergade, når retningslinjer
for rengøring og afspritning mm. er udarbejdet.

Gitte: Indsamling
Flere andre organisationer har flyttet deres indsamlingsdag,
da de ikke kunne samle ind i foråret. Det bliver ikke tilfældet
for os. Datoerne for indsamling besluttes flere år frem i tiden
og kan ikke rykkes af organisationerne selv.
Indsamlingsnævnet har i år ekstraordinært tildelt nye datoer
til de organisationer, der skulle have samlet ind før
sommerferien, hvis organisationerne ønskede det. Det har
fire organisationer ønsket, og de er derfor blevet rykket.
Vores dato – søndag d. 4. oktober – er uændret.
Skriftlige tilbagemeldinger fra aktiviteterne jf. bilag 3
Ulla kontakter Bodil (og Johnny) angående åbning af
Østergade, når der er nyt.
Ulla forventer ikke, at Nørklerne kan begynde foreløbigt. Til
gengæld er de meget produktive derhjemme. Sofie kontakter
Charlotte om opslag på FB.
3. Samarbejdsaftale med
RKSK (Bilag 1 og 2)

Ulla og Leif deltager under dette punkt
Ulla gennemgik bilaget
Mie og Thorkild undersøger nærmere, om de ekstra
bevilligede 50.000 kr. for 2020, også gælder for 2021. Med
forbehold for økonomien godkendes aftalen

4. Økonomi (Mie)

Kommunen har kontaktet os for at høre om vi vil have næste
års tilskud udbetalt i midten af året. Det har vi takket ja til.
I dag har vi 130.000 kr. på kontoen, hvor af de 28.000 kr. er
øremærket som § 18 midler og kr. 18.000 til sofa i cafeen.
Mie vurderer, at vi vil få problemer med betaling af husleje 1.
juli, med mindre der kommer gang i indbetalinger fra butik,
kompensationsordningen eller vi udnytter muligheden for lån
hos Landskontoret.
Mie udarbejder et skriftligt overblik til næste
bestyrelsesmøde

1. Planlægning af nye
mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt 19. maj, hvor
Ulla inviteres med. Der planlægges med et ekstra
bestyrelsesmøde i første halvdel af juni samt et
afdelingsmøde i juni. Gitte sender datoforslag.

2. Eventuelt

Karen foreslår, at næste bestyrelsesmøde afholdes i
Østergade.

Referent: Gitte Berg Jensen. 18. maj 2020

