
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

 
Mødetidspunkt 
 

 
Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 19.00 

 
Sted 
 

 
Østergade 22, Ringkøbing. 

 
Deltagere 

 
Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Rehnström (afbud) 
Johnny Lyngbak 
Simone Larsen (gæst) 
Anita (Gæst) 
 

Kommende møder Der er ikke planlagt flere møder i 2021.  
 

 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

 
2. Status, opfølgning 
og orientering 

 
 

 
• Opfølgning på afdelingsmødet den 26. oktober (alle). 
- Fremsat ønske om hævelse af frivillig pleje beløbet hæves til 250 kr. 

per. dags dato. Godkendt  
- Anita nævner at hun synes den dialogiske form under mødet var 

god  
- Karen nævner at der var en god tillid aktiviteterne imellem, således 

at de svære ting også bliver drøftet.  
• Økonomi (Mie). 
- Omsætningen i butikken oktober var 117.000 kr. i forhold til den 

samlet omsætning for året, er den 98.000 kr. højere end forrige år.  
• Koncert for ældre og udsatte (Karen). 
- Omkring 120 fremmødte, vellykket arrangement. Ros til 

mailto:tsped@rodekors.dk


arrangørerne. Budget kommer til at ligge omkring 10.000 kr.  
• Etablering af lyddæmpende foranstaltninger i cafeen (Thorkild). 
- Færdig etableret, der opleves en markant forskel i hverdagen. 

Specielt svagt hørerne og dem med høre apparat oplever en 
markant forskel     

• Anskaffelse af projektor og lærred (Thorkild). 
- Anskaffet og fungerer  
• Status på kontakt til mulige kandidater til bestyrelsen (Thorkild). 
- Der er indtil videre 3 kandidater til bestyrelsen.  
• Kursus: Introduktion til Røde Kors – planlagt til afholdelse den 9. 

november.  
- Blev aflyst da der kun var seks tilmeldte (Thorkild). 
• Formandskonference den 6. november i Nyborg (Thorkild). 
- Thorkild orienterede fra konferencen. 

Ad hoc frivillige, der er ca. 5.000 frivillige tilknyttet ordningen. En 
ordning man kan ringe til og evt. få hjælp   
Snak sammen, en mulighed for ensomme  
Overgangs indsatser, hjælp til folk i overgange, det kunne være fra 
sygehus til hjem.  
Mentor ordninger. Osv.  
For yderlige oplysninger læs evt. referat eller kontakt Thorkild  

  
 
3. Markering af 20- 
års jubilæum for 
Café Røde Kors. 

 

På møde den 12. oktober besluttede vi at markere cafeens 20-års-jubilæum 
i Røde Kors-regi. Det markeres ved et arrangement torsdag den 2. 
december. 
Karen og Anita er i gang med at sende invitationer ud. Sender til naboer, 
brugere, samarbejdspartnere, sponsorer og andre venner af caféen og 
Røde kors. Der serveres lidt mad og drikke til arrangementet.  
 
Ringkøbing dagblad kontaktes, opfordres til at lave en journalistisk artikel, 
samtidig forsøges der at etableres en kontakt til ugeavisen.   

 
4. Ny genbrugsbutik 

 
Butikken åbnes den 3. december. 
Orientering om status (Thorkild). 
Thorkild ser om det er muligt at finde en prominent gæst til åbningen.  
Det forventes at der kommer omkring 100 mennesker.  
Der er ved at være en del materialer, det er lidt en blanding af forskellige 
varer, møbler og genbrugsmaterialer.  
Der er okay tilmelding af frivillige til lager og gør det selv.   
 
Til drøftelse: 
Hvad kan vi gøre for at rekruttere  

- en leder 
- frivillige til prismærkning og ekspedition? 



Der taget kontakt til de frivillige i butikken om der var nogle af dem der 
kunne hjælpe til. Tag gerne kontakt til Lars hvis I kendes nogle.  
Vi glæder os til at åbne op! 

 

 
5. Sprogcafeen 

 
På afdelingsmødet den 26. oktober aftalte vi, at hvis der ikke kom flere 
brugere, så kunne det blive relevant at nedlægge Sprogcafeen.  
Siden er antallet af brugere steget. På de fire åbningsdage i uge 43-44 har 
der således været syv, fem, fem og én bruger. 
Lige nu er det således ikke relevant at nedlægge Sprogcafeen. 
I øvrigt har Gitte meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte i rollen som 
aktivitetsleder. 
Der er mange frivillige i cafeen. Men mange frivillige ønsker kun meget få 
vagter. Så det vil være ønskeligt med flere frivillige. 
 
Til drøftelse: 
Rekruttering af ny aktivitetsleder. 
Rekruttering af flere frivillige. 
Kan man i højere grad forpligte brugerne til at møde op? 
 
Simone kontakter Maria Louise ang. rekruttering af frivillige. Simone og 
Thorkild deler driften af Sprogcafeén.  
Simone, Thorkild og Johnny laver en workshop. Efterfølgende har Gitte 
meldt sig til at deltage på tirsdag. 

 
6. Integrations-
arbejdet 

 
Vi drøftede det aktuelle og fremtidige behov for integrationsaktiviteten på 
afdelingsmødet den 26. oktober. Baggrunden er, at de fleste brugere i 
aktiviteten har været i Danmark i en del år, så behovet for fra Røde Kors’ 
side at understøtte relationerne mellem danske og udenlandske familier er 
begrænset, idet relationerne har udviklet sig til at være selvberoende. 
 
Der blev ikke trukket skarpe konklusioner på mødet, men drøftelserne 
pegede i retning af, at behovet for at understøtte aktiviteten vil være 
mindre i fremtiden, men at vi understøtter aktiviteten i det omfang, der er 
behov for det. Og så skal vi finde frivillige, der vil indgå i relationer, når der 
engang imellem dukker en ny bruger op. 
 
Videre blev der også peget på, at de årlige, gratis udflugter nok ikke 
længere har deres berettigelse. 
 
Efter mødet har jeg været i dialog med Else. Dialogen kunne pege frem 
mod følgende konklusioner: 

- Da der er søgt §18-midler til en udflugt i 2022, gennemføres den, 
men herefter vil der ikke være udflugter. 

- Else afklarer om de, der er registreret som frivillige i 



integrationsarbejdet, stadig er frivillige. De, der ikke er det, slettes. 
- At aktiviteten går i dvale, men kan genoplives, hvis der pludselig 

kommer mange nye flygtninge. 
 
På formandskonferencen den 6. november blev det nævnt, at der i de 
nærmeste måneder vil komme nye flygtninge ud til landets kommuner. 
Dels kvoteflygtninge fra DR Congo, dels afghanere, som blev evakueret i 
forbindelse med Kabuls fald. Man ved endnu ikke, hvordan flygtningene 
bliver fordelt mellem kommunerne. Vi ved altså ikke, hvor mange der 
kommer til RKSK. 
 
Til drøftelse: 
Beslutninger om integrationsarbejdet. 
Det besluttes at arbejdet bibeholdes til evt. mobilisering  
 

 
7. Møde med 
Ringkøbing-Skjern 
Kommune om 
samarbejdsaftale 
med cafeen – og 
familienetværket 

 
RKSK har inviteret til det årlige møde om samarbejdsaftalen om 
værestedet. I udviklingsmålene er der et stærkt fokus på vores 
familiearbejde. Det skyldes, at den tidligere leder af værestedet, Ulla, også 
stod i spidsen for vores familiearbejde. 
I mødet den 1. december deltager Anita, Leif, Lone og Thorkild. 
 
Oplæg til mødet er vedhæftet. 
 
Til drøftelse: 
Har bestyrelsen input til mødet? 
Umilddelbart er der ingen kommentar til aftalen.  

 
8. Venskabs-
projekter 

 
På møde den 12. oktober besluttede vi at støtte sundhedsklinikkerne. 
 
Til drøftelse og beslutning: 
Skal vi gøre en indsats for at informere i afdelingen om sundheds-
klinikkerne? 
Vi følger op på næste afdelings møde 

 
9. Anskaffelse af 
printer 

 
På afdelingsmødet den 26. oktober aftalte vi, at vi ville anskaffe os en ny 
printer. Per har indhentet tilbud. Se vedhæftede. Det bemærkes, at en 
løsning med mulighed for A3-print er væsentligt dyrere, end printere uden 
denne facilitet. 
 
Til beslutning: 
Hvilken printer ønsker vi at anskaffe?  
Anita har taget tilbud med. Det aftales at Anita kontakter Elektronik huset 
og anskaffer en Epson workforce 

  



10. Nytårskur I stedet for en julefrokost er der tradition for, at der holdes en nytårskur for 
bestyrelse og aktivitetsledere. 
 
Til beslutning: 
Dato for nytårskur. 14.01.22 
Hvem arrangerer kuren? Karen og Johnny 

 
11. Nyt fra Netværk 
MidtVest 

 
Orientering:  
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. 
 

 
12. Kommune-
kredsen 

 
Orientering fra møde i Kommunekredsen den 8. november (Thorkild). 
Referat er vedhæftet. 
 

 
13. Forslag til 
mødeplan forår 
2022 

 
Bestyrelsesmøder: 
11. januar (forberedelse af GF, herunder mål for det kommende år) 
8. marts 
19. april 
10. maj 
 
Afdelingsmøder: 
25. januar (forberedelse af GF, herunder mål for det kommende år) 
5. april 
 
Generalforsamling: 
22. februar 
 
Nålefest: 
26. april 
Godkendt  

 
14. Eventuelt 

Thorkild præsentere Røde Kors fil delings system. 

 


