
 

 
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud sendes til gitjen@rodekors.dk   

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19.00 

Sted Via teams 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTg2NTlhNDktMjZiYy00MDk3LTkyZWYtZTFh

ZThmYmNlZjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215f

e5d44-6e09-4e81-bddf-

ce5da4221254%22%2c%22Oid%22%3a%2214a277be-4f1d-490c-8cab-

4162bfa91512%22%7d 
 

 
 
 
 
 
 

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

Mødedatoer 1. halvår 
af 2021 
 

BESTYRELSESMØDER 
 

Mandag d. 8. marts 
 

Tirsdag d. 13. april   
 

Tirsdag d. 25. maj 
 

AFDELINGSMØDER 
 

Tirsdag d. 2. februar  
 

Onsdag d. 5. maj 
 

GENERALFORSAMLING 
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Onsdag d. 24. februar 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

2. Nyt fra bestyrelsen 

 
Thorkild orienterede om Caféen og planen for virtuel afholdelse af 
generalforsamlingen. 
Caféen åbnes først, når forsamlingsforbuddet er hævet til 10. 
Aktivitetslederne orienterer de frivillige om generalforsamlingen og 
muligheden for tilmelding. Vi indrykker en annonce i Ugeavisen, og 
annoncerer generalforsamlingen på vores hjemmeside og vores 
Facebook-side. 
På generalforsamlingen orienterer aktivitetslederne kort (max 3 
minutter) om året i aktiviteten og sender deres beretning til 
gitjen@rodekors.dk . 
 
Tilmelding til generalforsamlingen mitrodekors.dk/gftilmelding  

3. Sundhedsuge (Uge 
17)  
 

Er der interesse for at deltage i Sundhedsugen? (Se bilag 1-2-3) 
Thorkild orienterede om Sundhedsugen og opfordrede aktivitetslederne 
til at kigge på muligheden. 

5. Nyt fra aktiviteterne Internationale projekter (Johnny) 
Vi støtter venskabsprojektet i Malawi. 
Butikken (Niels Ole). Status er, at butikken er lukket, men vi modtager 
stadigvæk tøj. Der sorteres lidt hårdere end normalt, for at vi stadigvæk 
kan have plads til tøjet. Vi har fået nyt lys sat op, og der skal males én 
smule efterfølgende. 
Når vi åbner igen, regner vi med at holde et udsalg. Butikken kan godt 
bruge flere strømper fra Nørklerne. Charlotte vil skrive til nørklerne. 
Lars Krogh, butikskonsulent fra Røde Kors, kommer i næste uge. 
Besøgstjenesten (Karin). Besøgsvennerne har fået julegaver, som de 
blev meget glade for. Besøgsvennerne prøver at holde forbindelsen 
med modtagerne så godt, som det er muligt. Region Midt og Statens 
Kunstfond er gået sammen om projektet Rosa, hvor en besøgsven kan 
få besøg af en kunstner (musiker) i eget hjem til en intim koncert. 
Sprogcaféen (Bodil). Der er fortsat lukket i sprogcaféen. Det bliver 
spændende at se, hvor mange brugere og frivillige, vi har, når vi åbner 
igen. Det er muligt, at Sprogcaféen vil tage i mod tilbuddet om at 
deltage i Sundhedsugen.  Et forsamlingsforbud på 10 giver udfordringer, 
og kræver, at der er åbent på biblioteket. Alternativt kan vi åbne for den 
faste skare af brugere. 
Integration (Else). Der er ikke kommet nye til. I de eksisterende forhold 
er der en lille kerne, der har fastholdt at ses efter forsamlingsforbud på 
5.  
Nørklerne (Charlotte).  Vi nåede juleafslutning for halvdelen af 
nørklerne. Der strikkes og hækles derhjemme, men nørklerne mødes 

mailto:gitjen@rodekors.dk
https://mitrodekors.dk/gftilmelding


ikke. Vi venter på, at der bliver muligt at mødes flere igen. 
Vågetjenesten (Inge-Lise). Vågetjenesten er ikke lukket ned, men der 
er ikke så meget bud efter os. I januar har vågerne været afsted 3 
nætter. I slutningen af november blev der afholdt adventshygge en 
aften. Vi har udvidet aftalen med Ringkøbing Hjemmepleje, så det ikke 
kun er Ringkøbing By, som er omfattet. 
Sorggruppen (Karen). Den eksisterende gruppe mangler afslutning, og 
den næste sorggruppe er ikke startet op endnu.  
 

6. Eventuelt   

 


