
 

 
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk   

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 10. november 2020  

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 
 

Indkaldte mødedeltagere 
 
Bestyrelsen mødes med de 
enkelte aktivitetsledere efter 
følgende plan:  
 
 
 
18.20-18.50: Leif 
19.00-19.20: Inge-Lise  
19.30-19.50: Karin og Peter 
20.00-20.20: Bodil, Simone og Else 
20.30-20.50: Niels Ole og 
Charlotte 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Renström 
Johnny Lyngbak 
Gitte Berg Jensen 
 
Karin R. Andersen  
Niels Ole Hansen 
Bodil Bruun 
Simone Arundhati Larsen 
Else Kirkegaard  
Charlotte Søborg  
Peter Lund Andersen 
Leif Theilgaard  
Inge-Lise Samsøe 

Mødedatoer for 2. halvår af 2020 
 

BESTYRELSESMØDER 

Mandag d. 7. december 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

2.Tema: Hverdag med Corona 

 
Hverdag med corona, herunder hvordan der afholdes 
juleafslutning i aktiviteterne. Skal der uddeles nåle i den 
forbindelse? 
 
Caféen:  
Thorkild orienterede om status for caféen efter Ullas 
sygemelding. Der har været meget svært at få tingene til at 
fungere i caféen. Thorkild orienterer Landskontoret og RKSK 
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om sygemeldingen. 
Åbningstiderne er nu tirsdag-fredag 10-12. Der serveres ikke 
frokost. 
 
Karen kommer om fredagen, hvor der serveres rundstykker 
og kaffe. Sidste fredag var der 4 brugere. 
 
Det vil være en god ide at mødes med Henning og de frivillige 
(Margrethe, Bodil, Karen, Heidi hjælper til om fredagen) for at 
diskutere muligheder for at kunne tilbyde varm mad enkelte 
dage om ugen og muligheder for julearrangementer. 
Thorkild forsøger at finde en dag, hvor nogle fra bestyrelsen 
kan mødes med Henning og de frivillige. 
Johnnys far, der er kok, vil gerne hjælpe med at lave mad i 
caféen en gang om ugen 
 
Thorkild kontakter Ulla for at få telefonnumre på brugerne. 
 
Leif fortsætter sit arbejde med at søge midler til 
akustikløsninger til Caféen. Tilbuddene er i størrelsesordenen 
40.000 kr. Næste mulighed for at søge er Nordeafonden.  
 
Huslejekontrakten med Lars Knuth er på plads. 
 
Vågetjenesten Inge-Lise har mødt de frivillige for en måneds 
tid siden. Der er 5 aktive for tiden. I september og oktober har 
vågerne været på Plejehjem i Lem og Ringkøbing. Der er en 
frivillig på vej, som gerne vil vente med at begynde til 1. 
januar.  
Inge-Lise har haft kontakt til Landskontoret angående corona-
anbefalinger til vågetjenesten. 
Inge-Lise spørger til udgifter til taxa, hvis det overstiger de § 
18-midler, vi har fået. Indtil videre kan § 18-midlerne dække. 
Vagterne forsøges dækket, således at vågere uden bil primært 
møder i Ringkøbing. 
Der er 200 kr. pr. frivillig til at holde juleafslutning. 
Inge-Lise kontakter Gitte for hjælp til kontakt, hvis det bliver 
nødvendigt.  
 
Der er to frivillige, som skal have nåle i foråret 2021. 
 
Julehjælp: Der afholdes videomøde med de andre 
organisationer onsdag d. 11/11. Vi søger om 70 gavekort fra 
Landskontoret, og får svar på vores ansøgning d. 3/12.  
Der er fælles annoncering i Ugeavisen onsdag i uge 47, 
herefter sendes besked til dem, som allerede har henvendt 



sig. Der bliver også mulighed for at hente ansøgningsskema i 
caféen fra fredag d. 13. november. Ansøgningsfristen bliver 
4/12. Den praksis fortsætter. Der uddeles et fællesskema hos 
Danmission, mens vores eget uddeles i Caféen. 
Vi har ikke Lego-æsker til uddeling i år. Vi plejer at have 
gavekort på 175 kr. hos Lange til børn op til 11 år, hvoraf vi 
betaler de 100 kr. De 12-17-årige får et gavekort til Butikken 
på 200 kr.  To klasser fra Velling Friskole giver gaver i form af 
brugt legetøj. 
 
Uddeling.  Peter tager ud til dem, der kun skal have gavekort. 
Resten afhentes i Caféen. Vi må lave en plan for uddelingen, 
så vi overholder et evt. forsamlingsforbud på 10. I år vil vi 
forsøge at uddele ”juleposer” til børnene i stedet for 
servering af æbleskiver og kaffe. 
 
Dato fastlægges senest på næste bestyrelsesmøde, hvor Peter 
inviteres. 
 
Besøgstjenesten. Der er gået rigtig fint indtil videre.  Hvis 
besøg ikke er muligt, så ringer besøgsvennerne til 
besøgsmodtagerne. Der holdes ikke juleafslutning i år. Der er 
kommet en ny besøgsven, som Karin skal snakke med i næste 
uge. Der er to besøgsmodtagere på venteliste. 
Et nyt besøgsforhold på Holmelunden begynder i næste uge.  
 
Integration: Else har undersøgt, at ubrugte §18-midler for i 
år, kan overføres til næste år, hvis de bruges inden april. 
Integration har desuden fået donationer fra Inner Wheel og 
Teatret Om, som ligeledes kan overføres til næste år. 
De planlagte arrangementer har ikke kunnet afholdes i år pga 
Corona. Else planlægger en tur til WOW-parken, da det kan 
afholdes inden 1. april. 
 
Sprogcafé: Sprogcaféen holder lukket, men vil gerne åbne 
med en 3-4 frivillige og tilmelding, så der er styr på, hvor 
mange, der kommer. Hvis der alligevel dukker flere op, vil en 
frivillig gå en tur med de ekstra i stedet for. Bodil har søgt 
midler hos Røde Kors, men kan ikke nå at anvende dem i 
dette år. Hun undersøger hos Landskontoret om de kan 
overføres til næste år.  
 
Bodil foreslår et fælles STOMP-arrangement med integration. 
  
Butikken:  
Butikken har haft en omsætning på 96000 kr. i oktober. 



Der er to frivillige, som har bedt om orlov pga. Corona, 2 har 
været hjemme for at vente på testsvar, 1 har ønsket at 
stoppe. Butikken kunne godt bruge en 2-3 frivillige mere.  De 
frivillige bærer visir eller bruger mundbind. Niels Ole 
vurderer, at de tyske turister står for halvdelen af 
omsætningen. Det går godt med det nye kasseapparat.  
Lars Krogh fra Røde Kors har været på besøg igen.  Butikken 
får mellem 60 og 80 sække tøj om ugen, og der er også rigtig 
gode ting i mellem. 128 er blevet vaccineret (influenza og 
pneumonokok). Det har dog ikke givet et ekstra salg. 
 
Julefrokosten er aflyst. Niels Ole vil gerne give en julegave i 
stedet for.  Idéen gives videre til de øvrige aktiviteter.  
 
Butikken savner plads, men er omvendt meget glad for 
beliggenheden.  
 
Nørklerne: 
 

Nørklerne er delt op, så der er 9 den ene uge og 10 den anden 
uge. Den fælles julefrokost med besøgstjenesten er aflyst i år. 
I stedet vil der bliver gløgg og æbleskiver den sidste gang før 
jul.  
Charlotte sender en opdateret liste over frivillige til Gitte, som 
ajourfører Kontakt. 
 
 

3. Det nye Kontakt  
 

Kort orientering om brug af og hjælp til det nye Kontakt 

5. Nyt fra aktiviteterne  

6. Eventuelt   

 


