
  
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Renström (afbud) 
Johnny Lyngbak 
Niels Ole Hansen 
Karin R. Andersen (afbud) 
Lone Kruse Pedersen 
Solvej Brink 
Henning Rasmussen (afbud) 
Gitte B. Christensen – afbud. I stedet deltog Simone 
Else Kirkegaard (afbud) 
Charlotte Søborg 
Inge-Lise Samsøe 
Leif Theilgaard 
Marie Louise Lindsay 
Peter Lund Andersen (afbud) 
Anita Borup 

Kommende møder Nålefest: 
7. september 
 
Bestyrelsesmøder: 
14. september 
12. oktober 
16. november 
 
Afdelingsmøde: 
26. oktober 

 
Præsentation 

 

Gennemført. Der blev budt velkommen særligt til de nye i flokken: 
Anita, Lone, Marie Louise og Solvej. 

1. Godkendelse af  

mailto:tsped@rodekors.dk


dagsordenen Godkendt. 

2. Nålefest 
(Jørgen) 

 

Orientering om program og opgaver. 
 
Referat: 
Aftalt at nogle kommer kl. 17 og hjælper med opstilling af borde mv. 
Cafeen medbringer kaffe og the. 
Bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere medbringer hver en kande 
kaffe.  

 

3. Koncert for ældre og 
udsatte (Karen) 

Orientering om planer. 
Information til potentielle deltagere blandt frivillige i Røde Kors. 
 
Referat: 
Der gennemføres en koncert i samarbejde med Medborgerhuset. Der 
udsendes informationer til de relevante aktiviteter, når nærmere 
informationer foreligger. 

4. Indsamling den 3. 
oktober 
(Marie Louise Lindsay) 
 

Status og opgaver. 
 
Referat: 
Marie Louise gav en orientering. Og der blev indgået aftaler om 
deltagelse i nogle forberedelser. 
 
Samme model som sidste år: På indsamlingsdagen mødes vi på 
Ringkøbing Gymnasium, inden indsamlere bevæger sig ud på deres 
ruter. 
Efter indsamlingen mødes vi i cafeen. 
 
Det blev besluttet, at vi under indsamlingen så vidt muligt ønsker at 
modtage beløb digitalt, men at vi er åbne for at modtage kontanter. 
Cafeens brugere pakker i lighed med tidligere år poser til indsamlerne. 
Dette aftales nærmere mellem Marie Louise og Anita. 

5. Frivilligbasar 
(TSP)   

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. 
 
Drøftelse: 
Overvejelse om deltagelse i arrangementet. 
 
Referat: 
De aktiviteter, som har interesse i at rekruttere unge frivillige, melder 
sig til at deltage i basaren, hvis de har mulighed for det. 

6. Ansøgning om §18-
midler (TSP) 

De enkelte aktiviteter søger støtte til finansiering af egne aktiviteter.  
Se nærmere her:  
https://foreningsportal.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=61 
 
Referat: 
Ansøgningsfristen er den 1. oktober. 
 
Inge-Lise fra Vågetjenesten har efterfølgende forsøgt at lave en 
ansøgning. Det er ikke lykkedes. Inge-Lise er nemlig af RKSK blevet 
oplyst om, at det igen i år er således, at Røde Kors skal sende en samlet 
ansøgning for alle aktiviteter. 
 
Jeg skal nok påtage mig at udarbejde en samlet ansøgning. Men jeg vil 
gerne have, at I, der agter at søge §18-midler, så hurtigt som muligt 
sender oplysninger til mig, om  

- hvilke typer af udgifter I vil søge midler til at få dækket, 
- hvor store udgifterne er til de enkelte udgiftsposter. 

 
Som nævnt på afdelingsmødet: 
Alle aktiviteter, der kan søge §18-midler, bør søge. 
 
Så hermed en konkret opfordring til besøgstjenesten, 
integrationsarbejdet, sprogcafeen og familienetværket om 

a) via ovenstående link at finde ud af, hvilke udgifter jeres aktivitet 
kan søge §18-midler til, 

b) at sende disse oplysninger til mig så hurtigt som muligt. 
 
Den samme opfordring gælder cafeen, hvis man planlægger aktiviteter, 
der rækker ud over de daglige aktiviteter. (Det kan være en lejr, 
udflugter eller andet). 

7. Aktiviteternes brug af 
køkkenet  
(TSP) 

 
Orientering. 
Der er behov for tilpasning af egenkontrolprogram. 
 
Referat: 
Vi har henvendt os til Fødevarestyrelsen for at få klarhed over, om 
frivillige kan bruge det samme køkken, som bruges til produktion af 

https://foreningsportal.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=61


mad til salg i cafeen. 
Svaret er, at frivillige kan bruge det samme køkken, men de skal sørge 
for at rengøre køkkenet efter endt brug, herunder aftørre overflader. 
Det skal skrives ind i egenkontrolprogrammet, at frivillige bruger 
køkkenet under disse vilkår. 
Ansvarlig: Anita. 
 

8. Runde Nyt fra alle aktiviteter. 
 
Referat: 
Sorggruppen: 
Det tredje forløb starter den 6. september med syv deltagere. Karen 
står for dette forløb alene. 
 
Ældrelejr – sammen med tre andre Røde Kors-afdelinger i RKSK: 
Gennemføres den 20.-23. september på Axelgaard ved Outrup. 
På nuværende tidspunkt har vi besat fire af vores seks pladser.  
 
Nørklerne: 
Starter sæsonen den 7. september. Der er 22 deltagere, som udviser 
stort engagement. Charlotte ønsker sig, at også yngre deltager i 
aktiviteten. 
 
Vågetjenesten: 
Har siden nytår våget 58 timer hos seks borgere. To af de seks døde, 
mens en vågekone var til stede. 
Der er startet seks nye frivillige siden efteråret. 
Der arbejdes på en ny pjece om aktiviteten. 
 
Butikken: 
Der er omsat for ½ mio. på et halvt år. Det mærkes positivt, at de tyske 
turister er tilbage. 
Man har pt. 60 frivillige, hvilket betyder at man kan få vagterne til at 
hænge sammen. 
Der holdes udsalg den 27/8 – 11/9, hvor der er 50 procent afslag i 
priserne på alle varer. 
Man har leveret cowboytøj til en temauge på Ringkøbing Skole. 
Man holder personalemøde den 15. september. Og der planlægges 
julefrokost. 
 
Sprogcafeen: 
Omtale i Ugeavisen har givet fem nye frivillige. I alt har man godt tyve 
frivillige. 
Til gengæld kan man rumme flere brugere, så der gøres overvejelser om 
informationstiltag i forhold til potentielle brugere. 
 



Familienetværket: 
Der er i alt fem frivillige, og der arbejdes på at rekruttere flere. 
Der er udarbejdet et program frem til udgangen af 2022. Der holdes 
netværksaftener den sidste onsdag i hver måned. 
Ved seneste arrangement deltog otte familier med i alt 13 børn og syv 
voksne. 
Man arbejder bevidst med at involvere familierne – fx i madlavning. 
Der holdes en familielejr den 5.-7. november. 
 
Cafeen: 
Det går godt – 8-10 daglige brugere. Der holdes grillaften den 25. 
august. 23 deltagere er tilmeldt. 
 
Besøgstjenesten: 
Det går godt, omend der mangler modne besøgsvenner til borgere i 
Tim-området, som ønsker en besøgsven. 
 
Integrationsarbejdet (støttefamilier): 
Gennemførte den 31. juli sammen med Familienetværket en vellykket 
udflugt til Legoland for 86 deltagere – børn og voksne, danskere og 
udlændinge.  
 

9. Nyt fra bestyrelsen 
(TSP) 

”Introduktion til Røde Kors” gennemføres den 9. november. 
Referat: Invitation udsendes senere. 
 
Ny genbrugsbutik - genbrugsbyggematerialer. 
Referat: Det er gode og istandsatte lokaler på Herningvej 78, der 
overtages den 1. september. Målet er at åbne butikken den 1. oktober. I 
første omgang med åbningstider fredag eftermiddag og lørdag 
formiddag. 
Kundesegmentet vurderes i høj grad at være ”gør-det-selv”-segmentet. 
Kampagne for rekruttering af frivillige er netop igangsat. 
 
Frivilligpolitik (vedhæftet). 
Referat: Til orientering. 
 
Gavepolitik (vedhæftet). 
Referat: Ændres så der fremover kan bestilles buketter til 250 kr., hvoraf 
Bonderosen sponsorerer 25 kr. Revideret gavepolitik er vedhæftet. 
 
Der indkøbes projektor. 
Referat: Til efterretning. 
 
RKSK afholder den 25. september en stor fest, hvor man fejrer 
frivilligheden og uddeler en række priser: Frivilligprisen, handicapprisen, 
kulturprisen, talentprisen og årets mester. 



Se nærmere her https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/31/ 
Der opfordres til at deltage ”som hold”. 
Referat: Man tilmelder sig individuelt. Røde Kors betaler billetprisen. 
 
Fængselsbesøgstjeneste:  
Forsøges genstartet efter coronakrisen. Der udsendes mail om dette til 
aktivitetsledere. 
 
Familienetværket er indstillet til årets frivilligpris. 
 
Der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer, så man er velkommen til at 
informere formanden om potentielle kandidater, som så vil blive 
kontaktet. 

10. Nyt fra Netværk 
MidtVest (TSP) 
 

Tilbyder kurser og temadage for 
- kommunikationsansvarlige den 30. august, 
- familienetværk den 20. september i Brande, 
- butikker (dato kommer senere), 
- nørklere (dato kommer senere). 

 
På budgetmødet, som holdes i november i Tarm, vil der være oplæg om 
Røde Kors’ rolle i forhold til østeuropæiske indbyggere. 

11. Eventuelt Familienetværket vil gerne bruge lokalerne på første sal. Dette hilses 
med stor begejstring. TSP laver en plan for oprydning og kassation af 
ting, der står i depot, således at vi fremover kun bruger ét lokale til 
depot. 
 
Booking af lokaler: 
Der hænger kalender i nørklerlokalet. 
Der er et elektronisk bookingsystem på hjemmesiden. 
 
Henvendelse om brugerundervisning fra psykiatribruger. Afleveret til 
cafeen. 

 

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

