BESTYRELSESMØDE
Afbud sendes til gitte.berg@live.dk
Mødetidspunkt

Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 19.00

Sted

Videomøde i Teams

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer for 1. halvår
af 2020

Bestyrelsesmøder
Mandag den 15. juni
Afdelingsmøder
Mandag den 15. juni

1. Godkendelse af
dagsordenen

2. Økonomi

Det er ikke så kritisk efter Butikken er åbnet, selvom det er svært at
gætte på, hvor meget Butikken vil tjene i de næste uger.
Mie har regnet på de første 8 dage. Hvis det holder, så går det
nogenlunde. Vi får måske problemer i slutningen af året, men får
måske mulighed for at få næste års tilskud fra Kommunen i dette år.
Omsætningsnedgangen skal være på mindst 40%, for at være
berettiget til kompensation. Donationer i april måned tæller med,
hvorfor vores omsætningsnedgang er 32%. Vi er derfor ikke

berettiget til at få kompensation, desværre. Vi havde mulighed for at
få 30-40.000 kr.
Ifølge den nye samarbejdsaftale med RKSK, bliver tilskuddet til
Caféen 2021 560.000 kr. (+ pristalsregulering). I 2020 fik vi
610.000 kr. De ekstra 50.000 kr. er altså en engangsforestilling.
3. Status på
genåbning
 Butikken
 Caféen
 Sprogcaféen

Butikken: Det går fornuftigt. Vi har reduceret i åbningstiden, da de
frivillige stadigvæk er bekymrede. Nogle ønsker derfor ikke at have
kundekontakt. De reducerede åbningstider er:
13-17 hverdag, 9.30-13 om lørdagen
Niels Ole forventer, at det ændrer sig i løbet af en måneds tid.
Butikken får meget tøj ind og af en god kvalitet, men har ikke
mulighed for at gemme så meget, hvorfor en del må sendes
usorteret til Horsens.
Butikken ønsker større rammer til lager og sortering.
Sofie vil undersøge, om hun kan skabe kontakt til et muligt sted i
nærheden af Ringkøbing.
Niels Ole undersøger hos Per Gren og øvrige erhvervskontakter.
Butikken ønsker fortsat det nye kasseapparat, som koster 30.000 kr.
En mulighed er en leasingaftale (Pris 1000 kr./måned i 36 mdr., og
derefter 1% af de 36.000 kr., så er det købt fri. Vedligehold skal vi
selv stå for).
Mie undersøger, om vi kan låne pengene til kasseapparatet hos Røde
Kors.
Vi følger økonomien frem til næste bestyrelsesmøde, hvor der
træffes beslutning angående kasseapparat.
Caféen
Det er gået godt med åbningen. Mandag var der 13, men ikke
samtidigt, og tirsdag 10. Brugerne er glade for den renoverede café,
men der bliver muligvis brug for ekstra lyddæmpning.
Det er en stor pædagogisk opgave at sikre 2 m’s afstand og
afspritning. Caféen venter derfor til d. 8. juni med den varme mad,
indtil rutinerne er på plads.
Åbningstiderne er således 10-12, og der serveres kaffe og
ostemadder.
Ulla deltager i et nyt samskabelsesprojekt: Corona Motions Makker,
som er et samarbejde mellem DGI, Sundhedscentret, Frivillige Vest,
Vest-Vind en af Landsbyklyngerne, en medarbejder fra handicap og

psykiatri DGI og Røde Kors.
Corona Motions Makkere er frivillige, som går eller cykler en tur med
en person, som er særligt sårbar på grund af corona.
Sprogcaféen:
Er genåbnet i dag tirsdag. Ulla kontakter Bodil med gode råd om
genåbning.
Johnny har bemærket, at nogle af brugerne i Sprogcaféen er
interesserede i at deltage i familiearbejdet. Ulla forklarer, at vi ikke
reklamerer med familiearbejdet, fordi vi mangler frivillige til
familiearbejdet. Forhåbningen er, at vi i løbet af året kan tiltrække
flere frivillige til familiearbejdet.
4. Nålefest

Vi aflyser Nålefesten, og afholder næste nålefest i foråret 2021

5. Grøn strøm

Vi ændrer fra Go Energi spot til Go Energi Grøn. Mie kontakter Go
Energi.

6. Folkemøder i juni.

Vi afventer udmelding om tid og sted for Folkemøderne.

7. Forslag til
mødeplan

Der afholdes afdelingsmøde d. 15. juni efterfulgt af kort
bestyrelsesmøde. Mødet afholdes i Østergade og indledes med
fejring af de nye lokaler.
Efterår 2020
Bestyrelsesmøder
Onsdag 19. august
Tirsdag d. 20. oktober
Mandag d. 7. december
Afdelingsmøder
Mandag d. 14. september
Tirsdag d. 10. november

8. Evt.

Sofie opfordrer til, at vi deler opslagene på Facebook.

Referent: Gitte Berg Jensen, 20. maj 2020

