AFDELINGSMØDE
Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk
Mødetidspunkt

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen AFBUD
Jørgen Leegaard AFBUD
Karen Markussen
Sofie Renström
Johnny Lyngbak
Gitte Berg Jensen
Karin R. Andersen
Niels Ole Hansen
Ulla Bjerg Thomsen
Bodil Bruun
Else Kirkegaard AFBUD
Charlotte Søborg
Peter Lund Andersen
Leif Theilgaard
Ditte Georg Poulsen
BESTYRELSESMØDER

Mødedatoer for 2. halvår af
2020

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

Tirsdag d. 10. november

1. Godkendelse af
dagsordenen
2. Kommunikation som ny
aktivitet

Sofie er kommunikationsansvarlig.
Hvordan får aktiviteterne mest mulig glæde af Sofies rolle?
Kort oplæg fra Sofie. Herefter drøftelse.

Landskontoret har et ønske om, at vores kommunikation
strømlines ved f.eks. at benytte det materiale, som findes på Mit
Røde Kors. Tanken er, at de sociale medier skal inddrages i videst
muligt omfang f.eks. ved rekruttering af nye frivillige.
Aktivitetslederne opfordres til at kontakte Sofie, hver gang de
har en god historie ligesom Sofie gerne vil være behjælpelig med
aktiviteternes kommunikation. Skriv en mail eller ring til Sofie.
Hun kommer gerne forbi.
3. Drøftelse af ny
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
invitation af aktivitetslederne på skift til et bestyrelsesmøde.
Aktivitetslederne vil gerne bevare strukturen med de 4 årlige
afdelingsmøder, men foreslår at vi til møderne foruden siden
sidst runden udvælger et tema til diskussion.

4. Landsindsamling 4. oktober

For at mindske risikoen for smittespredning, bliver der ikke en
fælles velkomst. Indsamlerne kommer i to hold (kl. 10 og kl.
10.30), og alle får en lille flaske håndsprit med på ruten. Vi vil
opfordre til, at man donerer via MobilePay og derved undgår
kontanter.
Programmet for den 4. oktober er
kl. 10-10.30. Indsamlerne kommer på Ringkjøbing Gymnasium,
Vasevej 24, hvor ruter og indsamlingsbøsser udleveres. Der vil
være mulighed for at få en kop kaffe samt forplejning med på
ruten. I år er der ingen fælles velkomst.
Kl. 10.30-11. Gymnasieindsamlerne møder på Ringkjøbing
Gymnasium, Vasevej 24, hvor ruter og indsamlingsbøsser
udleveres
Kl. 10-14
Indsamling på ruterne (tager 2-3 timer)
kl. 12-16
Indsamlingsbøsser afleveres i Vestjysk Bank på
Torvet. Her vil der være lidt at spise og drikke samt evt. diplom
for deltagelse til børnene.
Man kan melde sig som indsamler ved at kontakte Gitte
(gitjen@rodekors.dk) eller ved tilmelding på
https://www.rodekors.dk/indsamling

5. Nyt fra aktiviteterne

Julehjælp: Sidste år søgte vi til 60, og forrige år til 50.
Landsforeningen financierer et gavekort på 800 kr., mens vi
plejer at give gavekort på 100 kr. til børnene og gavekort til
Butikken til de unge. Vi søger til 70 i år.
Besøgstjenesten: Et par stykker er holdt op. Der er venteliste

både for modtager og besøgsvenner. Der har ikke været
nævneværdige problemer i forhold til Corona. Karin overvejer, at
lave en lille video med en besøgsven og besøgsmodtager.
Nørklerne: Nørklerne er begyndt igen, ca. 12 møder op. Det går
fint med afstand og afspritning. Under Coronanedlukningen har
nørklerne ikke holdt fri. To gange er der blevet pakket tøj, ialt 7
store papkasser med nørkletøj er sendt til Kliplev pakkecentral.
En af nørklerne har strikket 17 trøjer.
Vågetjenesten: Vågetjenesten har stået stille under Coronanedlukningen, fordi vågerne ikke måtte komme på
plejehjemmene. Der er to nye plejehjem, der har vist interesse
for at benytte Vågetjenesten. Onsdag fejres 10 års jubilæum for
Vågetjenesten. Der er endnu ikke fundet en afløser for Ditte.
Sprogcaféen: Vi havde en fin sommerafslutning, og er begyndt
igen efter ferien. Sprogcaféen er kommet godt i gang både
tirsdag og torsdag i Østergade. Vi har haft et møde med Agnethe
fra LærDansk. I næste uge er der møde med en
integrationskonsulent fra Røde Kors.
Caféen: Siden uge 24 har der været normale åbningstider og
servering. Der kommer ikke helt så mange som før, men det
passer lige nu med omkring 12, nu hvor vi har ekstra
forholdsregler. Vi udleverer mundbind og handsker, som vi får
tildelt fra Kommunen. Vi har et godt samarbejde med
Kommunens misbrugskonsulent, der følger nye borgere til
Caféen. Vi har modtaget en donation på 7000 kr. fra North Sea
Classic. Ulla har deltaget i et netværksmøde med
repræsentanter fra værestedet i Skjern, G-faktor,
Medborgerhuset, FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern kommune.
Familiearbejdet: Vi var på udflugt til Haunstrup i lørdags med 14
deltagere. Der var flere tilmeldte, men en del meldte fra. Vi
planlægger med en månedlig spis-sammen-aften. Her er de
sundhedsfaglige retningslinjer en udfordring. Vi mangler frivillige
til Spis sammen aftenerne. Dorthe har søgt midler fra Røde Kors
til biograftur i efteråret.
Butikken: Vi har haft sæsonskifte og er begyndt med det nye
kassesystem. Det fungerer godt. Vi har solgt det gamle
kasseapparat til Radio Ringkøbing. I august har Butikken haft en
omsætning på 85.000 kr. Det er især de tyske turister, der har
givet den store omsætning. Butikken henter sprit og handsker i
Cafeen. Lars Krog fra Landskontoret har deltaget i det sidste

personalemøde. Vi tilbyder influenzavaccination og vaccination
mod lungebetændelse. Langt de fleste frivillige er tilbage igen.
Det har vist sig at være for dyrt med et pop up marked et andet
sted, så vi har derfor valgt at køre et 10 kr-marked i Butikken.
Sorggruppen: D. 14. september begynder vi et nyt hold, som er
fyldt helt op. Vi har deltagere fra hele kommunen. Planen er der
begynder et nyt hold til marts.
Renovering af caféen: Leif har arbejdet videre med en løsning på
akustik-problemet i den ny renoverede café. Prisen er ca. 35.000
kr. Leif arbejder videre med at søge midler fra forskellige fonde
til en akustik-løsning. Leif foreslår, at vi arbejder videre med en
løsning, hvor der på enkelte af pladerne i loftet er motiver, f.eks.
en himmel, fugle. Caférenoveringsudvalget arbejder videre med
idéen.
6. Eventuelt

