
  
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen (afbud) 
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Sofie Renhström (afbud) 
Johnny Lyngbak 
Karin R. Andersen  
Lone Kruse Pedersen (Afbud) 
Solvej Brink 
Anita Borup 
Gitte B. Christensen (afbud) 
Simone Larsen 
Else Kirkegaard (Afbud) 
Charlotte Søborg (Afbud) 
Inge-Lise Samsøe 
Leif Theilgaard 
Marie Louise Lindsay(afbud) 
Peter Lund Andersen 
 

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
8. marts 
19. april 
10. maj 
 
Afdelingsmøder: 
5. april 
 
Generalforsamling: 
22. februar 
 
Nålefest: 
26. april 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

mailto:tsped@rodekors.dk


2. Nyt fra bestyrelsen 
(Thorkild) 

- Byggegenbrug. 
Butik på herningvej havde en god åbning, butikken er nu oppe og 
køre. Der er godt salg, men der mangler frivillige således at 
åbningstiden kan udvides. Simone har startet en Facebook side op 
for butikken.  
 
- Nytårskur blev aflyst. Der holdes et socialt arrangement for 

bestyrelse og aktivitetsledere fredag den 11. marts kl. 18. 
Johnny og Karen laver en invitation, med tilmelding. Kom gerne med 
nogle sjove indslag til denne festlige dag. Der vil være kransekage! 
 
- Bevilling af §18-midler. Se vedhæftede oversigt.  

o Aktivitetslederne skal føre regnskab med forbrug af 
midler – og informere Mie om dette.  

o U forbrugte midler sendes tilbage til RKSK. 
 

 Der afholdes nålefest den 24. april 2022.  
Anders Ladekarl har sagt ja til at være årets taler. 
 

3. Forberedelse af 
generalforsamling 
(alle) 

Udkast til dagsorden for generalforsamlingen er vedhæftet. 
 
Bestyrelsens beretning vil være kort og omhandle følgende emner: 
 

- Genstart efter corona.*  
- Rekruttering af frivillige til familiearbejdet. Gennemførelse af 

flere familieaftner. Styrket samarbejde med andre frivillige 
organisationer på børne- og familieområdet.* 

- Ny leder af cafeen. 
- Færdiggørelse af renovering af cafeen.* 
- Åbning af Byggegenbrug. 
- Handicaphjælperordning for togpassagerer blev ikke oprettet.* 
- Der er lykkedes at opretholde en sund økonomi.* 
- Venskabsprojekter. 
- Vi oplever megen anerkendelse og opbakning. 

 
Hver aktivitet aflægger på tre minutter en beretning om 2021.  
Efterfølgende lægges beretningerne på vores hjemmeside. 
 
Afdelingens mål for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen vedtages følgende 
mål for 2022: 
 

- Styrke rekrutteringen så vi har nok frivillige og ledere til alle 
aktiviteter, herunder brug af Boblberg.dk 

- 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 vores 

område.   
 

Valg. 
 

4. Rekrutteringsbehov 
(alle) 

a) Aktiviteterne oplyser om deres behov for flere frivillige. Om og 
eventuelle planer eller overvejelser om, hvordan man vil 
tiltrække frivillige.  
 

 Familiearbejdet  
Mangler ikke frivillige for nuværende, der er gang i en omdefinering 
af familiearbejdet.  

 Vågerne  
Vågerne kan godt bruge flere frivillige, dog opleves det ikke som 
kritisk. Ofte frivillige der selv henvender sig 

 Sprogcafeen 
Ca. 17 frivillige, der mangler dog ikke frivillige lige nu, men det 
kunne blive aktuelt såfremt at der kom flere brugere ind. 

 Cafeen 
Mangler ikke frivillig lige nu, men der er dog gang i en drøftelse af at 
starte en indsats op for unge/ensomme, skabe et fællesskab, om 
aften. Bliver det til noget vil der mangle frivillige til den indsats. 
Simone er tovholder i samarbejde med Anita.  

 Besøgstjenesten   
Der kommer en gang imellem nye frivillige til besøgstjenesten. Det 
harmonerer nogenlunde.  

 Butikken  
Der mangler frivillige, det fungerer men der kan godt bruges flere 
frivillige. 

 Genbrugsbutikken  
Der mangler frivillige.  

 
Sorggruppen. Karin fortæller at der startes et nyt hold i april. Der 
opfordres til at sprede budskabet.  
 

b) Herefter fælles drøftelse om hvordan vi griber arbejdet med 
rekruttering an. 

 
c) Præsentation af platformen Boblberg.dk. 

Emma Trave Func fra Boblberg.dk deltager virtuelt fra kl. 20 og 
giver en præsentation af hvad vi kan buge platformen til. 

 
Emma laver en fin præsentation af mulighederne i Boblberg. Som 
udgangspunkt gives brug af Boblberg fri i forhold til de enkle aktiviteter. 



Det drøftes om det ikke ville give mening at definerer nogle overordnet 
retningslinjer i forhold til brug af SoMe aktiviteter. Ny GDPR ansvarlig 
inddrages.  
 
Opfordring: 
Få en fornemmelse af hvad Boblberg.dk er ved at gå ind på Boblberg.dk 
inden mødet. Platformen kan bl.a. tilgås fra Mit Røde Kors. Fra et ikon i 
venstre side af startbilledet kan man klikke ind på Boblberg.dk 

5. Fungerer bestilling og 
produktion af brochurer 
godt nok?  

Opfølgning på drøftelse på afdelingsmødet den 26. oktober.  

6. Runde Nyt fra alle aktiviteter. 
Udskydes til general forsamlingen  

7. Eventuelt  

 


