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

Onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.00
18.45 Fotografering

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

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

Mødedatoer for 2. halvår af
2020

Tirsdag d. 20. oktober
Mandag d. 7. december
AFDELINGSMØDER

Tirsdag d. 8. september.
Tirsdag d. 10. november
1. Godkendelse af
dagsordenen
2. Varetagelse af
kommunikationsopgaven

Hvordan får aktiviteterne mest mulig glæde af Sofies arbejde?
Skal vi oprette kommunikation som en selvstændig aktivitet?
Drøftelse af mål og indhold for kommunikation.
Landskontoret opfordrer afdelingerne til at oprette en
kommunikationsaktivitet. Vi opretter nu en aktivitet med Sofie
som aktivitetsleder.
Sofie har planlagt et telefonmøde med Jacob fra Landskontoret.
Facebook-gruppen Os I Ringkøbing kan vi godt bruge, men vi skal
passe på med at have for mange opslag. Sofie vil gerne kunne
bringe lokale historier, og opfordrer derfor til at aktiviteterne

bruger hende. Sofie vil gerne ramme flere målgrupper med
vores kommunikation, og derved få fat i flere unge. Det kan
være en god ide at inddrage fortællinger/udtalelser fra vores
frivillige.
Jørgen foreslår, at vi laver et mindre hold, der kan tage ud og
fortælle om aktiviteterne i Røde Kors Ringkøbing til foreninger
og loger. Vi kunne begynde med at tilbyde et foredrag til dem,
der har støttet Røde Kors eller Røde Kors caféen.
Sofie laver udkast til plakat med synliggørelse af vores aktiviteter
som kan være klar til Åbent Hus i cafeen og udarbejder en plan
for kommunikationsaktiviteter til næste bestyrelsesmøde.
3. Mødestruktur

Kan vi få et større udbytte af afdelingsmøderne ved at ændre
strukturen, så der bliver mere tid til dialog samt langsigtet
drøftelse af hver aktivitet?
En model kunne være et afdelingsmøde pr. halve år, og dernæst
inviteres aktivitetslederne på skift til et bestyrelsesmøde.
Idéen drøftes med aktivitetslederne på næste afdelingsmøde.

4. Bestyrelsesseminar/
Fremtidsworkshop

Skal vi afholde et bestyrelsesseminar eller en fremtidsworkshop i
efteråret, hvor vi bl.a. drøfter Butikkens fremtidige profil og
Familiearbejdet.
På et bestyrelsesseminar vil vi
 drøfte Butikkens fremtidige profil og Familiearbejdet ved
at stille spørgsmål til aktiviteterne, der kan være
udgangspunkt for en dialog med de pågældende
aktivitetslederne.
 Gøre os tanker om, hvilke aktiviteter, der fortsat vil være
levedygtige
 Overveje samarbejdsrelationer f.eks. med Ungdommens
Røde Kors, øvrige Røde Kors afdelinger
Vi vil gerne have en konsulent fra Røde Kors til at facilitere
processen.
Bestyrelsesseminarer påtænkes afholdt en lørdag i efteråret (i
en lige uge). Thorkild undersøger, om Astrid eller en anden
konsulent fra Røde Kors kan deltage.

5. Flere frivillige

Kan vi gøre noget for at engagere de 101 personer fra
lokalområdet, der meldte sig til Hjælpernetværket, som frivillige
hos os?
Jørgen foreslår, at vi inviterer de 101 til en aften, hvor vi
orienterer om Røde Kors Ringkøbings aktiviteter og
mulighederne for at blive frivillig. Ifølge Ulla er det

Pernille Hvitnov: pehvi@rodekors.dk, som har koordineret
kontakten til de 101, der havde meldt sig til hjælpenetværket.
Arrangement kan afholdes i Caféen eller Medborgerhuset
afhængig af antal deltagere. Sofie og Jørgen arbejder videre med
idéen.
6. Økonomi

Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem som får ”se-adgang” til
Røde Kors kontoen, så kasserens arbejde kan følges.
Se bilag 2
Vi afventer besked fra Landskontoret angående ”se adgang”
I juli havde Butikken en rekordstor omsætning på 139.000 kr.,
Vi har lånt 80.000 kr. af Røde Kors, så vi kunne købe
kasseapparatet. Mie regner med at vi kan betale det tilbage i
løbet af året.

7. Kommende Kurser

8. Dagsorden for det
kommende
afdelingsmøde

Se bilag 1
21/9. Røde Kors afholder kursus for nye bestyrelsesmedlemmer i
Middelfart, hvor Johnny og Karen deltager.
Sofie skal på kursus for formænd og næstformænd i Kbh.
Sofie og Johnny deltager i RKSK-kursus om fundraising d. 14/9.





Kommunikation som ny aktivitet
Ny møde struktur
Landsindsamling
Nyt fra aktiviteterne

9. Aktivitetsleder for
Vågetjenesten

Ditte stopper som aktivitetsleder for Vågetjenesten. 10.
september afholdes møde i aktiviteten. Der er ikke umiddelbart
en afløser blandt de nuværende vågere. Vi kan søge ny
aktivitetsleder via Radio Ringkøbing.
Thorkild har en ide til en ny aktivitetsleder, som han kontakter.

10. Åben Hus arrangement

11. september kl. 14-16
Sofie og Ulla har udarbejdet en invitation. For at undgå, at vi
bliver for mange samtidigt i Caféen skal man ved tilmelding
angive, om man kommer kl. 14, 14.45 eller 15.30.
Aktivitetslederne inviteres. De frivillige orienteres om Åben Hus
arrangementet og baggrunden for, at vi desværre ikke kan alle
frivillige d. 11. september samt muligheden for at aktiviteternes
frivillige kan besøge cafeen ved at aftale et tidspunkt med Ulla.
Thorkild snakker med Ulla om det.

12. Evt.

Landsindsamling afholdes søndag d. 4. oktober.
Thorkild byder velkommen på dagen. Karen vil gerne smøre
sandwich. Jørgen spørger Ghita om hun også kan smøre
sandwich.

