
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

 
Mødetidspunkt 
 

 
Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 19.00 

 
Sted 
 

 
Østergade 22, Ringkøbing. 

 
Deltagere 

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

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
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 

 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

 
2. Status, opfølgning 
og orientering 

 
• Møde den 1. december med RKSK om samarbejdsaftale om cafeen.  
- Og familienetværket.  
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- Tætter kontakt mellem cafeen og Vendepunktet. Der er allerede et 
samarbejde. Anita tager kontakt til vendepunktet.  

- Børne -familien afdelingen skal bidrage med frivillige til 
familienetværket. Aftalen om to årlige møder fastholdes.  

- Der arbejdes forsat på, der afholdes et møde mellem børne- familie 
afdelingen og de frivillige indsatser  
 

• Markering af cafeens 20-års jubilæum den 2. december. 
En god og hyggelig dag, dejligt med den aktive deltagelse af 
brugerne.  
 

• Åbning af Byggegenbrug den 3. december. 
God dag, mange mennesker kom forbi, god omsætning på dagen. 
Der er kommet et godt arbejdsfællesskab.  
Det er planen, der skal udvides åbningstider.  
Simone er ved at lave en facebook side for butikken. 
Der løbende ved at blive opbygget et netværk af leverandør.  
Kerne opgaven er lige nu at skaffe flere frivillige til stedet.  
  

• Uddeling af julehjælp den 17. december. 
Er forløbet godt.  
 

• Peter ønsker at stoppe som ansvarlig for julehjælpen. Forslag til ny 
aktivitetsleder. 

• Christina overtager ansvaret for julehjælpen 
 

• Økonomi (Mie). 
Butikken kører rigtigt godt  
Omsætningen har i 2021 har været ca. 140000 kr. mere end i 
forhold til 2020 
Cafeen har modtaget 584000 for 2022.   
Mie og Thorkild aftaler tidspunkt for revision. 
 

• Status Sprogcafeen (Johnny og Thorkild). 
Gitte ønsker fortsat at stoppe som aktivitetsleder. Sprogcafeen har 
fortsat et behov for flere bruger. Der er aftalt et møde i starten af 
februar (1.februar), hvor der ide udveksles i forhold til at skaffe flere 
bruger. 
 

• Status butikken i Nygade. 
• Modtagelse af §18-tilskud (Thorkild). 

Der modtaget 884000 til forskellige projekter. Læs eventuelt 
Thorkilds mail i forhold til fordelingen.  
 

• Venskabsprojekter – status på betaling. 



Betalingerne er gået igennem. Malawis røde kors og 
Sundhedscentrene støttes hver med 10.000kr.  

 

 
3. General-
forsamling den 22. 
februar. 

 

 Status på kandidater (Thorkild). 
Der er fire mulige kandidater.  
Sofie trækker sig fra bestyrelsen.  
Thorkild stiller op og modtager gerne genvalg som formand  
Johnny Stiller op som bestyrelsesmedlem, modtager gerne genvalg.  
Der er to pladser i bestyrelse på åben valg, samt to suppleanter 
  

 Et punkt på dagsordenen er Afdelingens mål for det kommende år 
På afdelingsmødet den 25. januar gennemfører vi en drøftelse med 
aktivitetslederne om hvilke mål, vi skal foreslå til vedtagelse på 
generalforsamlingen. 
Et oplæg til drøftelsen den 25. januar kunne indeholde følgende 
forslag til mål: 
- Styrke rekrutteringen så vi har nok frivillige og ledere til alle 

aktiviteter. Skal vi foreslå anvendelse af Boblberg? 
- Gennemføre kurset ”Introduktion til Røde Kors” 
- Opnå overskud hver måned i Byggegenbrug. 

Målet skal nås i anden halvdel af året. 
- Sikre at indsamlingen første søndag i oktober dækker hele 

kommunen.  
Godkendt.  

 Bestyrelsens beretning. 
             Beretningen kunne indeholde følgende temaer: 

- Genstart efter corona – særligt om familienetværket.* 
- Ny leder af cafeen. 
- Færdiggørelse af renovering af cafeen.* 
- Åbning af Byggegenbrug. 
- Handicaphjælperordning for togpassagerer blev ikke oprettet.* 
- Det er lykkedes at opretholde en sund økonomi.* 
- Venskabsprojekter. 
- Vi oplever megen anerkendelse og opbakning. 
Godkendt  

 Annoncering. 

 Dirigent. 

 Praktiske forhold: Forplejning mv. 
 

 
4. Planlægning af 
afdelingsmøde den 
25. januar 

 
Forslag til punkter, der kan indgå i dagsorden for afdelingsmødet:  

- Forberedelse af generalforsamling. 
- Rekrutteringsbehov og -indsatser, herunder oplæg fra 

Boblberg.dk om brug af deres platform. 



- Venskabsprojekter. 
- §18-midler. 
- Opfølgning på afdelingsmøde den 26. oktober, pkt. 4: 

Udarbejdelse af brochurer for aktiviteterne. 
- Nyt fra bestyrelsen. 
- Nålefesten 
Godkendt  

 

 
5. Fildeling 

 
Konsulent Line T. Jacobsen, Røde Kors, giver en præsentation af 
mulighederne i det program til fildeling, Røde Kors har udviklet.  
Line medvirker virtuelt fra kl. 20.10. 
 
Herefter drøftelse.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe efter generalforsamlingen. I forhold til at 
arbejde med implementering. 
 

 
6. Udpegning af 
GPDR-ansvarlig 

 

På baggrund af følgende mail fra Landskontoret skal vi have udpeget en 

GPDR-ansvarlig. Tidligere har Frank varetaget den opgave. 

Thorkild kontakt Frank, spørger om Frank vil varetage funktionen/opgaven 

  

Kære formand, 

 

I forbindelse med vores indsats på GDPR/persondata-området, er jura-

afdelingen på landskontoret ved at genetablere GDPR-netværket, som desværre 

har ligget stille nogle år.  

GDPR-netværket består af én persondataansvarlig fra hver lokalafdeling, og vi 

fra landskontoret vil bestræbe os på løbende at holde netværket opdateret på 

gældende regler og retningslinjer på området.  

Vil du/I venligst vende tilbage og oplyse navnet på den nuværende GDPR-

/persondataansvarlige i jeres lokalafdeling?  

Vi imødeser din tilbagemelding senest d. 21. januar 2022.  

På forhånd, tak!  

 

Venlig hilsen / Kind regards 

Lasse Hebsgaard,  

Jurist 

Dir: +45 35299510  / Mob: +45 61635095 



laheb@rodekors.dk  

 

 
7. Eventuelt 

Beslutning: Thorkild spørger generalsekretær Anders Ladekarl 
om han har mulighed   
       for at medvirke på årets nålefest. 
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