
 
 
 

 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Mandag d. 8. marts 2021 kl. 19.00 
 

Sted Mødet holdes som virtuelt møde. Der udsendes link til deltagelse i 
mødet. 

Indkaldte mødedeltagere 
 
 
 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak  
Elsebeth Christensen 
 
Henning Rasmussen og Leif Theilgaard deltog i drøftelsen 
om cafeen. 

Mødedatoer for 1. halvår af 2021 
 

BESTYRELSESMØDER 
 

Mandag d. 8. marts 
 

Tirsdag d. 13. april   
 

Tirsdag d. 25. maj 
 

AFDELINGSMØDER 
 

Onsdag d. 5. maj 
 

NÅLEFEST 

Holdes i andet halvår (september) 

1. Velkomst og 
præsentation 

Elsebeth blev budt velkommen i bestyrelsen. 
Gensidig præsentation blev gennemført. 

2. Godkendelse af 
dagsordenen 

Godkendt. 
 

3. Konstituering Ifølge vedtægterne vælges afdelingens kasserer og sekretær blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Kasserer: Marie Hansen blev genvalgt. 
 
Sekretær: 

- Opgaven med at skrive referat af bestyrelses- og 
afdelingsmøder går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

- Formanden udarbejder dagsorden.  
- Vi forsøger at få en aftale med en af aktivitetslederne om at 
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holde oplysninger om bestyrelsesmedlemmer ajour i KONTAKT 
(det IT-system hvori frivillige registreres). 

 
Karen konstitueres som næstformand, mens Sofie holder orlov. 
 
Johnny varetager opgaven som kommunikationsansvarlig, mens Sofie 
holder orlov. 

4. Opfølgning på referat af 
seneste bestyrelsesmøde. 
 
Referat er vedhæftet. 

Intet. 

5. Siden sidst Der søges frivillige til familiearbejdet på Sociale Medier. 
Familiekonsulent Iben Sundtoft, Røde Kors, gennemfører første 
samtale med potentielle frivillige. 
Er igangsat. 
 
§18-midler til familiearbejdet (10.000 kr.) er overført fra 2020 og kan 
vi undgå at betale tilbage, hvis vi inden 1. april anmoder om at 
beholde dem, og hvis vi bruger dem til det samme formål, som de er 
søgt til, inden 1. august 2021. De er søgt til endagsture.   
Else kontaktes med henblik på en afklaring af, om midlerne eventuelt 
kan bruges i fælles aktiviteter sammen med integrationsarbejdet. 
 
Handicaphjælperordningen for togpassagerer. 
Thorkild udarbejder tekst, som lægges op på sociale medier. 
 
Planer for genåbning af cafeen. 
Thorkild indkalder Henning og frivillige i cafeen til et møde i denne uge 
med henblik på at drøfte genåbning af cafeen. 
 
Samarbejdsaftale med RKSK om cafeen er blevet to-årig. 
Dette hilses med tilfredshed. 

6. Økonomi Aktuel økonomisk status (v. Mie). 
 
Sammenlignet med sidste år mangler der indtægter i januar og februar 
for 100.000 kr. Derfor er vi lige nu i en alvorlig økonomisk situation. 
Landsforeningen har åbnet for muligheden for, at indbetaling af bidrag 
til Landsforeningen kan udskydes til 8. maj. Det vil vi benytte os af. Der 
kan vise sig mulighed for at søge hjælpepakke til dækning af husleje i 
butikken i januar og februar. 
Det undersøges, om det vil være muligt at få støtte fra den 
hjælpepakke på 50 mio. kr., der nyligt er vedtaget i folketinget for at 
støtte frivillige sociale foreninger, der mangler indtægter fra 
genbrugsbutikker. 
Den første uge efter genåbningen har butikken solgt for 20.000 kr. 

7. Evaluering af 
generalforsamling 

En vellykket generalforsamling taget i betragtning at den blev 
gennemført virtuelt. 
Men vi glæder os til at kunne mødes igen. 



8. Evt. På grund af regler om hvidvask skal bestyrelsesmedlemmer, der ikke er 
kunder i Vestjysk Bank, indsende legitimation til banken. Mie har sendt 
mail om dette til bestyrelsesmedlemmer. 
Endvidere skal der indsendes referat af generalforsamlingen med alle 
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Thorkild sørger for dette. 
 
Nyt fra Netværk MidtVest: 
Der holdes årsmøde den 16. juni. 
Der arrangeres temaeftermiddag for kommunikationsansvarlige og 
kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 

 
 


