
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk    
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Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing  
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Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Gitte Berg Jensen  
Sofie Rehnström 
Johnny Lyngbak  

Mødedatoer for 2. halvår af 
2020 
 

BESTYRELSESMØDER 

Mandag d. 7. december 
 

AFDELINGSMØDER 

Tirsdag d. 10. november 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

Orientering om situationen i Caféen efter Litter er stoppet. 

2. Økonomi  Bilag 1: Butiksregnskab fra september 
Butikkens omsætning er på niveau med 2019 trods 
nedlukningen i foråret. Vi venter til november, inden det 
besluttes, om de 80.000 kr., som vi har lånt af Røde Kors, skal 
betales tilbage i år. 
 
Vi har fået 22.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen til dækning af 
omsætningstab i forbindelse med nedlukningen. 
 
Antallet af frivillige skal opgøres pr. 31/10. 
I Sprogcafeen har det været svært at afgøre, hvor mange af de 
frivillige, der er aktive. Fremover vil frivillige, der ikke har været 
aktive i et halvt år, blive afmeldt. Johnny orienterer Bodil og 
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Simone. 
Gitte skriver til aktivitetslederne og opfordrer til at Kontakt 
opdateres, således at antallet af frivillige er korrekt. 

3. Samarbejde mellem 
bestyrelse og 
aktivitetsledere 

 

Opfølgning på drøftelse om mødestruktur på afdelingsmødet 
8/9-20 (se referatet). 
Tema til næste afdelingsmøde: Hverdag med corona, herunder 
hvordan der afholdes juleafslutning i aktiviteterne. Skal der 
uddeles nåle i den forbindelse? 
 
 

4. Bestyrelsesseminar/ 
Fremtidsworkshop 

Kan ikke gennemføres i år. Hvornår ønsker vi at afholde 
bestyrelsesseminaret? 
Vi venter til efter næste generalforsamling med planlægning af 
et seminar for bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere. 
 

5. Nytårskur  Hvornår afholdes nytårskur, og hvem planlægger. 
Thorkild og Johnny planlægger Nytårskur 
 

6. Indsamling Kort orientering. I Ringkøbing By fik vi dækket alle 65 ruter, 
mens vi havde 13 ruter i distrikterne (Velling, Hover, Stadil) samt 
1 i både No og Ølstrup. Indsamlingen foregik uden kontanter 
med MobilePay i stedet for. Der var god stemning på 
indsamlingsdagen, hvor både erfarne indsamlere og mange unge 
gymnasie- og skoleelever deltog. Vi indsamlede i alt 63.110 kr. 
ind.  
 
Indsamling i distrikterne er fortsat en udfordring, som 
bestyrelsen vil drøfte i det kommende år. 

7. Det nye Kontakt Aktivitetslederne orienteres om det nye Kontakt, dels pr. mail og 
dels ved næste afdelingsmøde. Bilag 2 Quick guide til Kontakt 

8. Evt. Sofie deltager i Landsmødet, der i år afholdes digitalt. 
Generalforsamling afholdes onsdag d. 24. februar 

 

 


