
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk    

 

Mødetidspunkt 
 

Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 19.00 
 

Sted On-line møde på Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2ViOWMwM2UtMDY0Zi00ZWRkLWEyODYtYjEzMjY2YmY0YTY5%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22559d5db7-44f9-4f80-a74f-
f3635b3db16e%22%2c%22Oid%22%3a%22d1e73c67-b9df-47ef-a954-03c47462de0f%22%7d  

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

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

Mødedatoer for 1. halvår af 2021 
 

BESTYRELSESMØDER 

Onsdag d. 20. januar 
 

Mandag d. 8. marts 
 

Tirsdag d. 13. april   
 

Tirsdag d. 25. maj 
 

AFDELINGSMØDER 
 

Tirsdag d. 2. februar  
 

Onsdag d. 5. maj 
 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 24. februar 

 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

2. Afdelingsmøde den 2. 
februar 

Hvis det skal gennemføres, bliver det virtuelt. 
Til drøftelse: Skal mødet gennemføres? 
Mie melder afbud til afdelingsmødet. Vi afholder afdelingsmødet 
virtuelt for at afprøve et større møde via Teams. 
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3. Afdelingens Internationale 
Arbejde (v. Johnny) 

Orientering om hvilket initiativ vi støtter 
Til drøftelse: Formidling om dette 
Punktet udsættes, da der er afbud fra Johnny. Mie har reserveret 
10.000 kr. til projekter i 2020. 
 

4. Økonomi Aktuel økonomisk status (v. Mie). 
Mie har udsendt regnskab for 2020. Vi ender på et overskud på 12.000 
kr. Landskontoret har givet mulighed for at udskyde indbetaling på 
34% af omsætningen fra 2020, som vi tager i mod, nu hvor butikken er 
lukket. Herved har vi ingen indtægt for tiden. 
Vi undersøger, om der er mulighed for at få kompensation for faste 
udgifter. 
Mie undersøger, om revisorerne vil mødes til gennemgang af 
regnskabet eller de skal have det tilsendt. 
 

5. Samarbejdsaftale med 
RKSK 

Orientering om møde med RKSK om samarbejdsaftale om cafeen (v. 
Thorkild) 
Leif og Thorkild har været til møde med RKSK (6. januar 2021) om 
vores samarbejdsaftale. I 2020 er samarbejdet med Vendepunktet 
kommet i gang, idet to fra Vendepunktet er blevet sluset ind som 
frivillige i Caféen. De øvrige punkter i aftalen er pga. Covid-19 ikke 
blevet realiseret. Aftalen for 2021 er derfor en gentagelse af 2020-
aftalen. RKSK vil gerne øge antallet af sommerlejre fra 1 til 2. Det vil 
kræve flere frivillige ligesom familiearbejdet skal styrkes ved at udvide 
antallet af familieaftener. Aftalen indebærer også øvrige samarbejder 
med f.eks. Priorgården. 
Thorkild undersøger, om vi skal betale §18-midler tilbage, der ikke er 
blevet anvendt i 2020. 
RKSK regner med at fremtidige samarbejdsaftaler bliver 2-årige. Der 
træffes beslutning herom i februar 2021. 
 

6. Caféen Til drøftelse: 

 Kriterier for genåbning 

 Ønsker vi at gennemføre aktiviteter i forbindelse med 
sundhedsugen (uge 17). Bilag 2-3-4 

 
Genåbning: Vi venter til det generelle forsamlingsforbud er hævet fra 5 
til mindst 10. Herefter afholdes møde mellem Karen, Thorkild, Henning 
og de frivillige. Vi vil vi forsøge at holde Caféen åbent i samme omfang 
som i perioden før jul. 
Sundhedsugen: Vi sætter det på dagsordenen til næste afdelingsmøde, 
for at undersøge om nogle af aktiviteterne er interesseret i at deltage. 
 

7. Frivillig fest Vi plejer at gennemføre nålefest i april. I år vil det være for tidligt at 
gennemføre et så stort et arrangement.  
Til drøftelse: Skal vi gennemføre en frivilligfest i slutningen af maj? 
Eller måske efter sommerferien? 
Vi udskyder frivilligfesten til efter sommerferien, og satser på at 



afholde den i september. 

8. Assistance til 
gangbesværede 
togpassagerer 

Til drøftelse: Ønsker vi at arbejde på at etablere en sådan ordning? 
Bilag 1 
I Brønderslev har de på et normalt år haft en indtægt på omkring 
50000 kr. Omfanget i Ringkøbing vil ifølge DSB være det somme som i 
Brønderslev. Hvis vi går ind i projektet, skal vi som I Brønderslev have 
mulighed for at sende opgaven tilbage til DSB, hvis der er enkelte 
gange, hvor de frivillige ikke kan varetage opgaven. 
 
Vi er positive over for projektet. Thorkild undersøger, hvor lang frist, vi 
har til at undersøge, om vi kan finde en aktivitetsleder. Thorkild 
spørger en mulig leder for aktiviteten. 
 

9. Generalforsamling 2021 Til drøftelse:  

 Ønsker vi at gennemføre GF virtuelt den 24. februar? Eller 
ønsker vi at udsætte den (som der er åbnet mulighed for)? 
 
Der er fordele og ulemper. Hvis vi udskyder, så har vi endnu 
ikke en dato at flytte det til. En virtuel generalforsamling vil 
nok blive en orienteringsgeneralforsamling. Vi vil alligevel 
forsøge at gennemføre en virtuel generalforsamling. 
Tilmelding vil foregå via Landskontoret. 
Vi indrykker en annonce i Ugeavisen senest 14 dage før 
generalforsamlingen, ligesom afholdelse af 
generalforsamlingen offentliggøres på vores hjemmeside. 

 Landskontoret har et koncept for gennemførelse af virtuelle 
GF, herunder gennemførelse af afstemninger, som vi kan 
benytte. 

 Gennemføres GF virtuelt, bør vi afprøve konceptet inden. 

 Afdelingens planer for det kommende år 
 Thorkild sender et udkast (se bilag 5) 

 Beretning 2020 
 Thorkild sender et udkast 

 Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer 
 Via RKs Facebook- kampagne 

Røde Kors kører igen i år en rekrutteringskampagne. hvor vi deltager.  
 Andre kanaler? 

I annoncen til Ugeavisen skriver vi, at vi søger et bestyrelsesmedlem, 
og opfordrer interesserede i at deltage i generalforsamlingen. 
 
 

10. Evt.  

 
 


