
  
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

 
 
 
 

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

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

2. Status og orientering 

 
 

- Familienetværket (Thorkild) 
Solvej og Lone, har taget over som ledere i Familienetværket. Der er i alt 
5 frivillige i netværket.   
Der har været et arrangement med 16 deltagere.  

 
- Økonomi (Mie) 

Det ser godt ud. Samlet er vi foran med 76.000 kr. i forhold til sidste år 
regnskab pr. 01.07.21. Ydermere modtager vi 70.000 kr. i refusion i 
forbindelse med covid.  
 

- Ældrelejr (Karen) 
Der er foreløbigt tilmeldt 4 fra Ringkøbing til ældrelejren. Vi har plads til 
6 deltagere.  
Bestyrelserne er inviteret til grillaften den 22. september. Bestyrelsen er 
ligeledes inviteret til deltagelse d. 21. september.  Lejren er fra den 20.-
23. september. Karen ønsker en tilmelding ved deltagelse. Bestyrelsen 
medbringer dessert.  
 

- Cafeen 
o Introduktionsprogram for Anita 

Introduktion tages hen af vejen i samarbejde med Henning. Thorkild har 
taget den overordnede introduktion. Anita og Karen deltager i et møde 
med G-faktor den 7. september.  

o Udsendelse af pressemeddelelse i forbindelse med at 

mailto:tsped@rodekors.dk


Anita starter i jobbet den 1. september. 
 

- Oprettelse af hjælperordning for togpassagerer 
o Rekruttering 

Der er ingen frivillige tilmeldt. 
 

- 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: Thorkild er kontakt med en, der er positiv indstillet.  
 
Gitte har af private årsager trukket sig fra landsindsamling. Maria Louise 
har taget over for nu. 
 

- Netværk MidtVest afholder følgende kurser og arrangementer: 
o Den 23/8: Temaaften om EU-arbejdstagere og deres familier 

– en voksende målgruppe for Røde Kors.  
Se vedhæftede invitation. 

 
o Den 30/8: ”Ny i bestyrelsen” og kursus for 

kommunikationsansvarlige.  
Sted: Sognegården, Brande. 

 
Drøftelser 

 

3. Nålefest 
(Jørgen) 

Status og opgaver der skal håndteres. 
Mad-holdet. Thorkild, Johnny og Karen er mad-holdet. 
Der mangler lidt folk til opstilling af borde. Jørgen har fat i flere, der 
kommer og hjælper. Johnny og Thorkild kommer kl. 17:00 og giver en 
hånd med.  

4. Ny genbrugsbutik 
 
 

Vi sigter mod at åbne butikken den 1. oktober. 
Planen er, at butikken (indtil videre) har åbent fredag eftermiddag og 
lørdag. 
 
Rekruttering af frivillige: 

- Pressemeddelelse i uge 31 
- Annoncering på sociale medier 
- Butikskonsulent Lars Krogh er kontaktperson 
- Alle opfordres til at sprede budskabet i egne netværk! 

5. Koncert for ældre og 
udsatte 
(Karen) 

Karen er i kontakt med Medborgerhuset om afvikling af koncert. 
Orientering og eventuelt drøftelse om indhold og målgruppe. 
 
Der laves arrangement i medborgerhuset. Karen har taget kontakt, og 



fået en række tidspunkter. Johnny hjælper Karen med booking. 

 
6. Indkøb af projektor? 

 
Familienetværket har et ønske om, at der indkøbes en projektor – bl.a. 
til brug ved visning af film. 
En projektor vil også kunne bruges i andre sammenhænge – fx ved 
møder. 
(Vi har en – meget – gammel projektor). 
 
Konklusion: 
Bevilliget. 

 
7. Højskolesangbøger 

 
Ringkøbing Kirke (ved Jørgen Moeslund) har oplyst, at vi kan få deres 
eksemplarer af den forrige udgave af Højskolesangbogen. 
 
Der tages stilling til tilbuddet. 
 
Konklusion: 
Vi tager imod tilbuddet. 

 
8. RKSKs store 
prisuddelingsfest 

 
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”. 
 
Skal vi deltage?  
 
Orienteringen er taget til efterretning. 

9. Afholdelse af kursus 
”Introduktion til Røde 
Kors” 

På møde den 25. maj besluttede vi at invitere til dette kursus efter 
efterårsferien. 
Det foreslås, at kurset gennemføres den 9. november. 
 
Konklusion: 

- Thorkild tager teten på at arrangere kursuset. Målrettet nye 
frivillige. Der kommer yderligere oplysninger op til forløbet 

 
10. Ansøgning til 
Lokalforeningspuljen 

 
Der er mulighed for at søge midler i Lokalforeningspuljen. Se nærmere 
herom på dette link: https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen  
 
Ønsker vi at søge disse midler?  
Konklusion: 
Thorkild laver en ansøgning til dækning af udgifter til nålefesten.  

11. Program for  Dagsordenen kunne indeholde følgende punkter: 

https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/31/
https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen


afdelingsmøde den 
24. august  

 
1. Præsentation 
2. Nålefest (Jørgen) 
3. Koncert for ældre og udsatte (Karen) 
4. Indsamling den 3. oktober (ved Maria Louise) 
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. 

  
6. Ansøgning om §18-midler 

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

7. Aktiviteternes brug af køkkenet 
8. Runde 
9. Orientering: Frivilligpolitik og Gavepolitik (vedhæftet) 
10. Introduktion til Røde Kors 
11. Nyt fra Netværk MidtVest 
12. Eventuelt 
 
Anita deltager i mødet. 
 
Servering: Skal der være noget til kaffen?  
Konklusion: 
Ja, det skal der da. Karen køber noget passende :-) 

 
12. Eventuelt 

Thorkild undersøger, om det er muligt at skaffe nye og tidssvarende 
bannere. 

 

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

