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Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Renström (afbud) 
Johnny Lyngbak 
Elsebeth Christensen (afbud) 
Henning Rasmussen 
Gitte Berg Jensen (afbud) 
Karin R. Andersen  
Niels Ole Hansen (afbud) 
Bodil Bruun 
Gitte Christensen 
Else Kirkegaard (afbud) 
Charlotte Søborg  
Peter Lund Andersen (afbud) 
Leif Theilgaard  
Inge-Lise Samsøe 
Per Elbek (deltog i forbindelse med fotografering) 
Astrid Kristensen, regionskonsulent 

Mødedatoer 1. halvår 
af 2021 
 

BESTYRELSESMØDER 
 

Tirsdag d. 25. maj 
 

AFDELINGSMØDER 
 

Torsdag d. 6. maj 
 

Fotografering Foretaget 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

Godkendt 

2. Nyt fra bestyrelsen 

 
- Orientering om arbejdet med genstart af familienetværket. 

 
Det har gennem co-vid19 restriktionerne ikke været muligt at holde 
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netværket kørnede, der har derfor været frafald i forhold til frivillige. 
Thorkild har i samarbejde med landskontoret lykkes med at finde nye 
frivillige. Der er taget kontakt til nye familier. Der er fortsat ikke fundet 
en aktivitetsleder. Dog er Thorkild positiv i forhold til at der findes en 
løsning.  
Der er igen i år mulighed for familie lejer gennem Esmark. Henning 
spørger om det er muligt, at cafeen kan bruge huset til en lejr i 
hverdagene i den uge vi får sommerhuset. Det undersøges.  
 

- Orientering om arbejdet med besættelse af stillingen som leder 
af cafeen (Leif) 

Leif præsenterer ansættelse udvalgt (Karen, Leif, Henning, Thorkild og 
Johnny). Orientere om at annoncen sættes op via jobindeks, med hjælp 
fra hovedkontoret, samt slås stillingsannoncen i de regionale aviser.  
 

- Orientering om overvejelser om etablering af genbrugsbutik, der 
handler med genbrugsbyggematerialer. 

Thorkild uddyber tankerne bag projektet. Fortæller at der I Hinnerup 
allerede eksistere en lignende butik, der kører med god succes. Der 
søges efter en aktivitets leder. Astrid suppler med at det virker som en 
god ide med en genbrugsbutik. Samtidig kan det give mulighed for at 
skabe et mandefællesskab. Hvilket ikke tidligere har været en mulighed 
i området.  
 

3. Nålefest Der holdes nålefest tirsdag den 7. september.  
Vi er blevet gjort opmærksom, at en betingelse for deltagelse formentlig 
vil være, at man fremviser coronapas. 
 
Jørgen fortæller kort om arrangementet  
Det forventes at mødet afholdes via biblioteket. Der ligges op til at 
Præsidenten for Røde Kors Sven Bak-Jensen kommer og holder et 
oplæg. Thorkild Kontakter Sven.  

4. Afskedsreception for 
Ulla 

Der holdes afskedsreception for Ulla fredag den 28. maj. kl 14:00  
Thorkild sætter en invitation op, der serveres et let traktement. Der 
laves tilmelding til receptionen. 

5. Nyt fra aktiviteterne 
 
Herunder: Hvordan 
griber man genåbningen 
an? 

Internationale projekter (Johnny) 
Johnny fortæller at det er intentionen at støtte Malawi Røde Kors med 
10.000 kr. Dog har der været tekniske problemer i forhold til donerer 
pengene. Astrid sender link til Johnny, og etablerer en kontakt.  
Butikken (Niels Ole).  
Niels Ole der desværre er syg, deltager ikke. Dog fortæller han gennem 
Thorkild at det går godt. Der er stor ros til Butikken for deres 
initiativrigdom. Opstarten har været god i butikken 
Besøgstjenesten (Karin).  



Der er fem nye bruger på listen koncentreret i Tim området, der søges 
derfor efter frivillige i området. Tjenesten er godt i gang med opstart. 
Cafeen (Henning). 
Cafeen er kommet rigtig godt i gang. Der kommer omkring 12 og spiser. 
Der er nye bruger. Der er kommet flere frivillige til.  
Thorkild fortæller at der budt ind i forhold til kommune omkring at give 
hjemløse mulighed for at tage et bad og få vasket tøj på 1. sal i 
Østergade 22.  
Sprogcaféen (Bodil).  
Sprogcafeen er startet med et par ude aktiviteter. Bodil og Simone er 
ved at starte samarbejde op med den nye sprogskole, samt evt. et 
online forløb. Der indkaldes til møde med de nye frivillige den 1. Juni og 
Gitte tager over som aktivitetsleder. Der fortsættes med tirsdag og 
torsdag, begge dage i Cafeen. 
Nørklerne (Charlotte).   
Er startet igen. Der kommer ca. 20 nørklere.  
Charlotte fortæller at der har været et uheld, hvor en nørkler er faldet, 
hun har det godt og der ikke sket nogen alvorlig skade. Uheldet er 
foranlediget af at fliserne lægger skæve, og løftet. Det har efterfølgende 
vist sig, at der konstateret rotter. Leif er inde i sagen, sammen med 
Henning og ejer og problemet løses.  
Astrid fortæller at frivillige, hvilket omfatter nørklerne, er dækket af 
Røde Kors-forsikring.   
Charlotte overvejer at tage et førstehjælpskursus.   
Charlotte fortæller videre at vi nørklerne også strikker til de hjemløse nu 
Vågetjenesten (Inge-Lise).  
Der har ikke været meget aktivitet, siden nytår er der våget 18 timer. 
Dette skyldes manglende efterspørgsel. Inge-lise fortæller at hun har 
været i kontakt med en ny frivillig. Vågerne mødes til en lille 
sammenkomst den 7. juni. Der spørges lidt til økonomi i forbindelse 
med arrangementer. Der er 200 kr. til rådighed pr. frivillig.  
Sorggruppen (Karen).  
Sorggruppen, Karen fortæller det har været et rigtig godt forløb, som 
har skabt livsglæde. Forløbet er nu afsluttet.   
Karen fortæller, at det forventes at der startes en ny gruppe til sep.-okt. 
Der er p.t 3 tilmeldt til en ny gruppe. Gruppestørrelsen skal gerne ligge 
på mellem 6-8. Præsten kommer gerne forbi.  
 
Ældrelejren.  
Der er booket 3 dage i september på Akselsgården ved Outrup.  
Karen efterlyser eventuelle deltagere til lejren. 
Børnelejr  
Mie orienterer at der betalt for fire tilmeldte til de børne- og 
ungdomslejre, som Ungdommens Røde Kors arrangerer.  

6. Eventuelt 
  

Astrid fortæller at generalforsamlingerne, kører på fuld styrke.  
Beredskabet har oplevet 17000 tilmeldte til de aktiviteter der blev sat i 



værk forbindelse med Corona epidemien. Der har ført til at der forsøges 
oprettet en ad hoc tjeneste, hvor der gives mulighed for at kunne 
kontakte frivillige når der er et behov for hjælp. Der er fundet 10 
beredskabsledere spredt ud over Danmark, der organiserer ad hoc 
tjenesten. Michael fra Samaritter tjenesten i Holstebro er aktivitetsleder 
i vores område.   
 
Astrid fortæller at der generelt har været et frafald i frivillige under 
coronaperioden.  
 
Astrid har en dato for kursus for nye bestyrelsesmedlemmer og 
kommunikations frivillige. Holdes i Brande. Kurset afholdes den 
01.06.21 
 
Den 23.08.21 forventes det at der afholdes kursus for 
integrationsindsatsen og andre frivillige indenfor relaterede områder    

 


