
  
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19.00 

Sted Bemærk: Vi mødes kl. 19.00 i vores nye genbrugsbutik på 
Herningvej 78. 
 
Herefter fortsætter vi i Østergade 22, Ringkøbing. 

Deltagere Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Rehnström (afbud) 
Johnny Lyngbak 

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
12. oktober 
16. november 
 
Afdelingsmøde: 
26. oktober 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

2. Status, opfølgning og 
orientering 

 
 

- Ny genbrugsbutik (Thorkild) 
Køb af bus bevilliget.  
4 frivillige, mangler 10  
Åbning forventes den 01.11.21 
 

- Økonomi (Mie) 
92.000kr for august  
83.000 foran budget fra sidste år på samme tid. Der mangler fortsat at 
bliver modtaget kompensation i forbindelse med nedlukningen.  
 

- Ældrelejr (Karen) 
8 deltager fra Ringkøbing plus Mie og Karen 
Thorkild, Johnny samt Anita deltager den 21.09. Thorkild sørger for 
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dessert til 25 personer.  
 

- Cafeen 
o Anita deltager. 

En ny frivillig, har taget kontakt til Anita og starter i cafeen. 
 
Kommet godt i gang. Anita fortæller at hun har brugt tiden til at lære 
bruger og frivillige at kende.  
 
Nye åbningstider man – tors kl. 16:00 fredag kl. 14:00 
 
Ny røremaskine, bestilles. 
  
Tjek køleskab, det ene køleskab kan ikke regulere temperatur konstant. 
Der bestilles service, og der laves et overslag på pris.  
 
Der bestilles ny Dankort 
Anita og Mie mødes til et møde ang. Indblik i økonomi  
 
Møde 5 oktober med frivillig. Henning og Litter deltager. 
 
Per hjælper med Telefon og bærbar.  
 
Litter og Anita er ved at rydde op, ovenpå  
 
Eventuelt indkøbes ny afspiller/radio  
 

- Koncert for ældre og udsatte (Karen) 
Karen følger op på koncert i morgen. Der kan forventes omkring 100 
deltager  

- Indkøb af projektor (Thorkild) 
Per arbejde på indkøb af en  
 

- Ansøgning til Lokalforeningspuljen (Thorkild) 
Thorkild lave ansøgningen.  
Mie sender udgifter til Thorkild.  
 
Samlet udgifter, ligger omkring ca. 11.500kr  
 

- Ansøgning om §18-midler (Thorkild)  
Laves der noget udover det sædvanlige, kan der ansøges §18 midler. 
Ansøgninger sendes til Thorkild. Der ansøges for 2022.   
 

- Deltagelse i RKSKs store prisuddelingsfest? 
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/31/ 

Ingen deltager. 

https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/31/


 
- Kontakt til mulige kandidater til bestyrelsen 

o Fra referat af bestyrelsesmødet den 25. maj: 
”Et par forslag til bestyrelsesmedlemmer blev i forslag og 
kontaktes.” 
Status på dette?  

Der er 1 mulighed, Thorkild tager kontakt. 

 
Drøftelser 

 

 
3. Evaluering af nålefest 

Meget positiv tilbage meldinger fra deltager.  
Godt foredrag. Godt det blev nærværende. Super hyggelig aften. Godt 
arbejde Jørgen 

4. Evaluering af 
afdelingsmøde den 24. 
august 

Godt møde  
Vi holder fast i formen siger Karen 

5. Opfølgning på mål På generalforsamlingen den 24. februar vedtog vi ”Afdelingens planer 
for det kommende år.” 
Disse er vedhæftet. 
 
Lydisolering, der samlet 5.000 fra Nordea. Der undersøges for andre 
donationer. Leif kontaktes, Anita tager kontakt til Leif.  
Foreningen tager regningen.  
 
Der arbejdes forsat med at finde flere frivillige til familiesamarbejdet. 
Der er stor og god aktivitet i familiesamarbejdet.  
 
 
Drøftelse: 
Vi gør status på opfyldelse af målene. 

 
6. Planlægning af 
oprydning på 1. sal 

 
Status: 

- Aktiviteternes mærkning af genstande, der ikke skal kasseres. 
- Aflevering af ting der skal kasseres på genbrugspladsen den 17. 

september. 
- Reorganisering af ting der skal bevares i ét rum. 

De fleste aktiviteter har været i gang.  
Lego lægges til side.  
Cafén kigger tingene igennem inden der smides ud.  

7. Indkøb af bannere Det er muligt at købe nogle såkaldte ”beach-flag”. Pris pr. stk.: 1.200 kr. 
 
Drøftelse: 
Skal vi indkøbe to af disse? 



Der indkøbes to, Thorkild bestiller dem 

 
8. Kursus ”Intro- 
duktion til Røde Kors” 

 
Kurset gennemføres den 9. november kl. 19-21. 
Der udsendes invitation i den nærmeste fremtid. 
 
Afholdes i Caféen, der serveres kaffe og lidt godt.  

 
9. Formandskonference 

 
Der holdes formandskonference lørdag den 6. november i Nyborg. 
(Tilmeldingsfrist den 15. oktober). 
Invitation er vedhæftet. 
Hver afdeling kan deltage med to repræsentanter. 
 
Karen tænker over det.  
Drøftelse: 
Er der nogle, som ønsker at deltage? 

 
10. Nyt fra Netværk 
MidtVest 

 
Der holdes budgetmøde i Tarm den 17. november. På mødet er der bl.a. 
et oplæg om, om østeuropæere er en relevant målgruppe for Røde 
Kors. 
 
*Bestyrelsen opfordrer sprogcaféen til at deltage.  
 
Drøftelse: 
Afdelingens deltagelse i arrangementet. 

 
11. Eventuelt 

 

 


