
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk    

 

Mødetidspunkt 
 

Mandag d. 7. december 2020 kl. 19.00 
 

Sted Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing  

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard AFBUD 
Karen Markussen  
Gitte Berg Jensen  
Sofie Rehnström 
Johnny Lyngbak 
Peter Lund Andersen  

Mødedatoer for 2. halvår af 
2020 
 

BESTYRELSESMØDER 

Mandag d. 7. december 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

2. Julehjælp Peter deltog under dette punkt 
Der har været 58 ansøgere i Caféen, men også  mulighed for at 
aflevere ansøgning i Red Barnet, så det er endnu ikke opgjort, 
hvor mange fælles ansøgninger. Peter vurderer, at der samlet 
set er en stigning i ansøgninger. 
Vi har fået 70 gavebreve fra Røde Kors, så vi fylder op fra de 58 
til 70.  
Uddeling: Røde Kors anbefaler, at julehjælp leveres. Planen er 
ind til videre, at halvdelen deles ud, mens resten indbydes til at 
komme i caféen fredag d. 18/12 på forskellige tidspunkter med 
start kl. 13. 
Peter vil gerne invitere Wafaa til at komme i Caféen for at 
hjælpe som tolk. 
Jørgen, Johnny, Gitte og Thorkild vil gerne hjælpe med at køre 
ud med gavekort eller ved uddeling i Caféen. 

mailto:gitjen@rodekors.dk


3. Økonomi  Vi er på nuværende tidspunkt bagud med omsætningen 2.000 
kr. i forhold til sidste år. Det skal ses i lyset af, at butikken har 
været lukket i næsten to måneder i 2020.  
Vestjysk Bank skal have legitimationsoplysninger (kopi af 
kørekort og sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmerne. Mie 
foreslår, at vi venter til efter generalforsamlingen. 
Vestjysk Bank nedsætter grænsen for, hvor meget man kan have 
stående på en konto, før man skal betale negative renter. 
Grænsen nedsættes til 100.000 kr. 
Danmarks Statistik har henvendt sig angående Kortlægning af 
hjemløshed i uge 6 2021. Thorkild kigger på det.  
Niels Ole har skrevet til Thorkild angående tilbud på 
energibesparende foranstaltninger i Butikken på 27.000 kr., 
hvilket vil være tjent ind på ca. 1,5 år. Bestyrelsen besluttede, at 
Butikken iværksætter forbedringerne. Thorkild kontakter Niels 
Ole.  

4. Caféen På torsdag er der møde i Cafégruppen, hvor det skal drøftes, om 
vi kan køre Caféen videre med frivillige også i januar 2021. 
 
Karen sender en liste over frivillige i caféen til Gitte, så KONTAKT 
kan opdateres.  De frivillige får en julegave (kurv fra Café Kræs 
på 200 kr.) i stedet for julefrokosten. Thorkild sørger for 
julegaverne. 
 
De frivillige i caféen får indtil videre gratis frokost. 

5. Generalforsamling Forberedelse af generalforsamlingen 
Mie, Karen og Gitte er på valg. Mie og Karen genopstiller. 
Thorkild kontakter Astrid for at spørge, om hun kan være 
dirigent. 

6. Venskabsprojekter Vi donerer 10.000 kr. til Sundhedsklinikkerne og 20.000 kr. til et 
Venskabsprojekt, som Johnny vælger. Johnny overtager rollen 
som aktivitetsleder for Internationale projekter. 

7. Nytårskur  Der afholdes ikke Nytårskur. Thorkild undersøger, om 
aktivitetslederne har fået julegave i forbindelse med uddeling af 
julegaver til de frivillige. 
De 200 kr. vi har til frivilligpleje, og som ikke bliver brugt på 
nytårskuren, kan bruges til en julegave til bestyrelse og 
aktivitetsledere. 

8. Ny aktivitet Henvendelse fra DSB angående hjælp til assistance på stationen. 
Bilag 2 og 3 
Thorkild kontakter DSB for at afklare behovet samt hvilken 
forpligtigelse, afdelingen i givet fald har. Thorkild kontakter 
desuden Røde Kors Brønderslev. 



9. Kommunekredsen Orientering 
Samarittertjenesten nedlægges. Samarittertjeneste ved Skjern 
Håndbold overtages af Holstebro-afdelingen, mens Bork Festival 
overtages af Esbjerg afdelingen. 
Tilbud om førstehjælpskurser til frivillige præsenteres på 
afdelingsmøde. 

10. Forslag til mødeplan for 
foråret 2021 

BESTYRELSESMØDER 
Onsdag d. 20. januar 
 
Mandag d. 8. marts 
 
Tirsdag d. 13. april   
 
Mandag d. 7. juni 
 
AFDELINGSMØDER 
 
Tirsdag d. 2. februar  
 
Onsdag d. 5. maj 
 
GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 24. februar 
 
NÅLEFEST 
Endnu ikke fastlagt 
 

Efter enkelte ændringer blev ovenstående mødeplan besluttet. 

11. Evt. Sofie orienterede om Landsmødet 
 

 

 


