
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

 
Mødetidspunkt 
 

 
Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 19.00 

 
Sted 
 

 
Østergade 22, Ringkøbing. 

 
Deltagere 

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

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

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

Godkendt. 

 
2. Cafeen:  
a) Lyddæmpende 
foranstaltninger. 
b) Gelænder/låge ved 
trappe i gården? 

 

Leif og Anita deltager. 
 
a) Der er indhentet et tilbud. Udgiften bliver cirka 15.000 kr., ekskl. 

moms, hvilket er cirka 10.000 kr. billigere end tidligere indhentede 
tilbud. Tilbuddet godkendt. Der er tale om en løsning, hvor pladerne 
skrues op i loftet.  

b) Anita finder en løsning. 

 
3. Markering af 20 års 

 
Vi har tidligere stillet os selv spørgsmålet, om vi skal markere cafeens 20-års 
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jubilæum for Café Røde 
Kors? 

jubilæum. Røde Kors overtog driften af værestedet i 2001. 
En markering af jubilæet kunne samtidig være en anledning til at invitere 
samarbejdspartnere og naboer til at besøge cafeen og hilse på Anita. 
 
Til drøftelse: 
Skal vi invitere til jubilæum? 
Hvis ”Ja”: Form og indhold og hvem skal inviteres? 
 
Referat: 
Karen og Anita arbejder videre med et arrangement. Der inviteres både bredt 
(offentligt) og målrettet (naboer og samarbejdspartnere). 
Der sigtes mod et arrangement en torsdag kl. 14 i slutningen af november 
eller i starten af december. 

 
4. Status, opfølgning og 
orientering 

 
  

 
• Økonomi (Mie) 
 Omsætningen ligger pr. 30. sept. 78.000 kr. over samme 

tidspunkt i 2020. 
  
• Ældrelejr (Karen) 

Der er foretaget evaluering af gruppen af frivillige. Vurderingen 
er, at deltagerne er endog meget glade for at deltage i lejren. 
Der gennemføres lejr i juni 2022. Karen fortsætter som 
tovholder på Ringkøbing-afdelingens vegne. 

        
• Anskaffelse af projektor (Thorkild) 

Per arbejder på sagen. 
Det blev besluttet, at der også skal anskaffes et lærred. 
 

• Ansøgning til Lokalforeningspuljen (Thorkild) 
Der er søgt 11.500 kr. til dækning af udgifter til nålefest i 2022. 
 

 Ansøgning om §18-midler (Thorkild)  
 Der er søgt i alt 104.000 kr.  
  
• RKSKs store prisuddelingsfest 

Der vil blive arbejdet på, at flere fra Røde kors, Ringkøbing, 
deltager næste år. 
 

 Status på kontakt til mulige kandidater til bestyrelsen 
Der er tilsagn fra en kandidat. 
Aftalt at en anden kontaktes. 
 

• Oprydning på 1. sal 
Gennemført. Praktikanter i cafeen har foretaget en grundig 
rengøring deroppe. 
 



• Kursus: Introduktion til Røde Kors – planlagt til afholdelse den 
9. november. 
Gennemføres hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere. 
 

• Deltagelse i formandskonference den 6. november i Nyborg. 
(Tilmeldingsfrist den 15. oktober). 
Formanden deltager. 
 

• Indsamling den 3. oktober. 
Enighed om at det på alle måder var et meget veltilrettelagt 
arrangement. 
  

• Deltagelse i Frivilligbasar den 30. september. 
Vi havde held til at rekruttere nogle indsamler ved 
arrangementet. 

  

 
Drøftelser 

 

 
5. Koncerter for ældre 
(Karen) 

 
Orientering om planer. 
Godkendelse af økonomi. 
 
Referat: 
Der gennemføres koncert den 15. november kl. 14 i Medborgerhuset. 
Formål: Invitere ældre til deltagelse i fællesskab nu, hvor dette er muligt, fordi 
coronarestriktionerne er ophævet.  
Målgruppe: +65-årige i Ringkøbing og nærmeste omegn. Deltagere i 
nørklergruppen, besøgstjenesten og sorggruppen inviteres. 
Der reklameres via plakater, annoncering og på sociale medier. 
Karen har brug for fem frivillige til afvikling af arrangementet. 
Alle udgifter dækkes af tilskud og brugerbetaling.  
 

 
6. Skal vi forsøge at 
sætte på ”et stærkere 
foreningsliv” i den 
kommunale valgkamp? 
 

 
Mail fra Landskontoret dateret den 29. september er sendt ud. 
 
Referat: 
Vi lægger opslaget op på sociale medier. 
Vi foretager os ikke andet end dette.  

7. Julebelysning i 
Nygade Nord 

Se mail om dette – sendt den 10. oktober. 
 
Referat: 
Der er et engangsbeløb på 3.125 kr. og herefter en udgift på 500 kr. årligt. 
Vi indgår i samarbejdet med de øvrige butikker i Nygade Nord. 

 
8. Økonomisk støtte til 
venskabsprojekter? 

 
Se mail om dette – sendt den 10. oktober. 
 



Referat: 
Vi betaler for 2021 10.000 kr. til sundhedsklinikkerne. 

 
9. Ansøgning fra 
Sprogcafeen 

 
Referat: 
Der bevilges 3.200 kr. til Sprogcafeen, så de kan gennemføre et 
stomparrangement. Formålet at er øge brugertallet i Sprogcafeen. 

 
10. Dagsorden til 
afdelingsmøde den 26. 
oktober 
 

 
Referat: 
Dagsordenen indeholder følgende punkter: 

• Tilbagemeldinger på nålefesten 
• Julehjælp (Peter) 
• Fungerer produktion og bestilling af brochurer godt nok? 
• Koncert for ældre den 15. november kl. 14  
• (Karen) 
• Evaluering af indsamlingen – v. indsamlingsgruppen 
• Lyddæmpende foranstaltninger i cafeen (Leif) 
• Hvad tænker vi om integrationsarbejdets fremtid? 
            Overvejelser fra Else og Gitte 
• Orientering fra bestyrelsen: 

- Ansøgning om §18-midler 
- Kursus: Introduktion til Røde Kors (den 9. november) 
- Markering af cafeens 20-års jubilæum 

• Runde 
• Møde i Netværk MidtVest den 17. november i Tarm 

 
Og så skal vi i en pause besigtige lokalerne på 1. sal. 
 

 
11. 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. 
 
Referat: 
Repræsentanter fra sprogcafeen opfordres til at deltage. 

 
12. Kommunekredsen 

 
Der holdes møde i Kommunekredsen – den 8. november. 
Dagsorden er tidligere udsendt. 
 
Formanden deltager. 

 
13. Eventuelt 

 

 Karen orienterede om Sorggruppen. 

 Leif er administrator på medarbejdersignatur. 

 Anita har nu fået en arbejdstelefon. Visakort er på vej. Har for tiden 
to praktikanter fra Jobcentret. Der er to nye frivillige i cafeen. Det er 
aftalt, at der holdes møder med de frivillige en gang i kvartalet. Der 
arbejdes på at få nye brugere og at brugerne bliver længere tid i 
cafeen. 

 Der er foretaget forbedringer af el-installationer i cafeen. Udlejer 



spørges, om han vil betale udgiften. 

 


