
  
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Referat  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

 
 
 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Renström (afbud) 
Johnny Lyngbak (afbud) 
 
Solvej Brink deltog i orienteringen om familienetværket under pkt. 
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Mødedatoer 1. halvår 
af 2021 
 

BESTYRELSESMØDER 
 

Tirsdag d. 25. maj 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

Godkendt. 

2. Status 

 
Der gøres status på en 
række punkter 

Genstart af familienetværket 
- Camilla er tovholder i netværket, men er forhindret i at deltage i 

mødet. I stedet deltager Solvej Brink. Solvej oplyser, 
o at der er fem frivillige i netværket, hvoraf to tidligere har 

været frivillige på familielejren, 
o at man den 26. maj har det første møde med fem familier 

på tilsammen 16 personer. Alle børn på nær ét barn på 
tre år er i alderen 9-15 år. 

o Ang. madlavning: Thorkild undersøger hos 
Fødevarestyrelsen om det er et problem at frivillige 
bruger køkkenfaciliteterne. 

o Mie finder ud af hvor mange §18-midler, der er bevilget 
til familienetværket i 2021. [Er senere afklaret. Der er 
bevilget 24.000 kr.] 

- Cafeen 
o Besættelse af stillingen som leder. Ansøgningsfristen 

udløber den 6. juni: Den 25. maj er der indkommet 14 
ansøgninger. Ansættelsesudvalget mødes den 8. juni kl. 



17 for at udvælge de ansøgere, der inviteres til samtale. 
- Rotter ved Østergade 22 

o Der har været held med bekæmpelsen af disse. 
- Ny genbrugsbutik, der handler med genbrugsbyggematerialer 

o Ansøgning om lån i Røde Kors’ Nationale Fond er 
indsendt. 

- Afskedsreception for Ulla fredag den 28. maj kl. 14. 
o Aftaler om arrangementet blev indgået. 

- Nålefest 
o Aktivitetsledere opfordres til inden sommerferien at 

informere deres frivillige om, at arrangementet holdes 
den 7. september. 

o Selve indbydelsen sendes ud i starten af august (Jørgen). 
o Thorkild kontakter Frank om bestilling af nåle. 

- Oprettelse af hjælperordning for togpassagerer 
o Opslaget på Facebook boostes. 

- Økonomi (Mie) 
o Det ser fornuftigt ud, uden at være prangende. 
o Der indsendes kompensationsansøgningen inden den 15. 

juni. 
 

 
Drøftelser 

 

3. Besættelse af poster 
som 
bestyrelsesmedlemmer 
mv. 

Elsebeth har meddelt, at hun ikke kan finde tid at varetage en 
bestyrelsespost på en for hende tilfredsstillende måde, hvorfor hun 
vælger at trække sig ud af bestyrelsen. 
 
Mie stopper som kasserer, hvis det lykkes os at starte en ny 
genbrugsbutik. 
 
Spørgsmål: 
Hvordan og hvornår rekrutterer vi nye bestyrelsesmedlemmer, 
herunder en ny kasserer? 
 
Et par forslag til bestyrelsesmedlemmer blev bragt i forslag om 
kontaktes. 
 
Hvad med revisorer? 
 

4. Program for efteråret 
 
 

Forslag til mødedatoer: 
A. Bestyrelsesmøder 

17. august 
14. september 



12. oktober 
16. november 
 

B. Afdelingsmøder 
24. august (nålefest, indsamling, frivilligbasar) 
26. oktober 
 

Andre vigtige datoer: 
- 7. september: Nålefest 
- 3. oktober: Indsamling 

 
Kursus om Røde Kors: 
Skal vi invitere til kurset ”Introduktion til Røde Kors”? 
 
Der inviteres til et kursus efter efterårsferien. 

 
5. Fremtidsworkshop 

 
I 2020 havde vi planer om at gennemføre en fremtidsworkshop. Det 
blev ikke til noget på grund af coronasituationen. Spørgsmålet er,  

- om vi ønsker at gennemføre en fremtidsworkshop i efteråret? 
- om vi ønsker at udskyde den til vi har en mere fuldtallig 

bestyrelse? 
- eller om vi vurderer, at der er tilstrækkeligt med nye initiativer 

lige nu, så det er mere hensigtsmæssigt at udskyde 
workshoppen til senere? 

 
I vurderingen kan indgå, at vi kan invitere aktiviteter ind til en drøftelse, 
hvis vi som bestyrelse har ideer om udvikling af en aktivitet, vi gerne vi 
drøfte med aktivitetslederen. 
 
Da der er gang i mange nye initiativer udskydes workshoppen til et 
senere tidspunkt. 

5. Frivilligbasar   
  

RKSK oplyser, at man sigter mod, at der i dagene den 28.-30. september 
holdes frivilligbasar på ungdomsuddannelserne. Den 30. september er 
det på ungdomsuddannelserne i Ringkøbing. 
 
Ideen med frivilligbasaren er, at unge får mulighed for at høre et 
foredrag om, hvad frivilligheden betyder i Danmark og hvilke glæder og 
kompetencer, man får som frivillig. Herefter skal de unge ud i en basar, 
hvor de får mulighed for at spørge os, hvordan de kan blive en del af 
vores arbejde. 
Det kræver naturligvis, at vi opretter en bod, hvorfra vi kan fortælle om 
vores arbejde.  
Desuden skal vi have planer for praktikforløb klar til præsentation for 
interesserede unge.  
Se nærmere om frivilligbasaren i vedhæftede dokument. 



  
Der orienteres om dette på afdelingsmødet den 24. august. 

 
6. Eventuelt 

 
Intet. 

 


