
Referat 
  

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

 
Mødetidspunkt 
 

 
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00 

 
Sted 
 

 
Østergade 22, Ringkøbing. 

 
Deltagere 

 
Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak 
Marie Louise Lindsay 
Simone Larsen 
Frank Knudsen 
Christina Durinck (afbud) 
 

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
19. april 
10. maj 
 
Afdelingsmøder: 
5. april 
 
Nålefest: 
26. april 

 

1. Velkommen til nye 
bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter 

 

Præsentation. 
Bestyrelsens rolle: 

- Det overordnede ansvar for afdelingens aktiviteter 
- Ansvar for afdelingens økonomi 
- Understøtte aktiviteterne 

mailto:tsped@rodekors.dk


- Være opmærksom på nye behov der kalder på initiativer fra 
Røde Kors 

- Formelle roller i bestyrelsen 
- Andre opgaver i bestyrelsen  

 
Gennemgået. 

 
2. Konstituering 

  

- Der skal vælges næstformand. Karen blev valgt. 
- Der skal vælges kasserer. Forslag: Mie. Mie blev valgt. 
- Der skal vælges sekretær. Forslag: Marie Louise. Marie Louise blev 
valgt. 

3. Godkendelse af den 
øvrige del af 
dagsordenen 
 

  Godkendt 

 
4. Status, opfølgning 
og orientering 

 
 

 
• Evaluering af generalforsamling.  

Henvendelse fra medlem: kan vi koordinere med andre 
foreninger i forhold til datoen. Det kan blive problematisk fordi 
alle foreninger har generalforsamlinger på samme tidspunkt. 
En anden henvendelse gik på, om vi skulle have foredrag før 
generalforsameling. Dette ønsker vi ikke, men vi kan senere 
drøfte, om vi skal spise inden generalforsamlingen.  

• Orientering fra cafeen.  
Anita er stadig træt efter corona, men hun er tilbage.  
Anita har søgt Y-mens og har fået 10 000 kr, som kan gå til 
sommerhusophold for brugerne.  
Cafeen har fået en middelglad smiley i forbindelse med besøg fra 
fødevarestyrelsen. Der var en risikovurdering der ikke var fyldt 
helt ud, hvilket kræver et ekstra besøg. Det er på plads nu, og de 
kommer og kontrollerer det igen. Det koster 800 kr. pr. 
påbegynd kvarter.  
Anita har snakket med hjemløse Danny, om hvorvidt cafeen evt. 
kunne være depot for hjemløseavisen og om hjemløse må 
komme og få et bad på cafeen. Dette skal diskuteres på næste 
afdelingsmøde. 
Frynseklinikken er en rejsende dyrlægeklinik. Kunne den holde 
foran cafeen en time om måneden, så de hjemløse kan komme 
forbi med deres dyr? Beslutningen er endnu ikke truffet, men 
bestyrelsen er nu informeret. Der skal blandt andet vurderes på, 
om der må komme dyr ind i cafeen.  
 

• Nye butiksledere. 
Nygade: Birthe Brandhøj Hansen.  
Byggegenbrug: Hanne Bovbjerg Jensen 



• Status Sprogcafeen (Johnny og Simone). 
Svingende antal brugere. Efter renoveringen er her mere 
hyggeligt, og både frivillige og brugere bliver oftere hængende.  
Simone er i kontakt med sprogskolen og ser, om det kan skaffe 
flere brugere. Når det falder på plads, vil Simone og ML snakke 
om at skaffe unge frivillige fra gymnasierne.  
 

• Afrapportering fra cafeen til Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK), 
jf. samarbejdsaftale (vedhæftet). Nedslag: aktiviteten i 
familienetværket må gerne øges (og det bliver det). Kommunen 
har lovet at hjælpe med rekrutteringen af frivillige. På sigt skal de 
forskellige frivillige organisationer også mødes.  
 Anita er i kontakt med Vendepunktet.  

• Økonomi (Mie). 
Økonomien er fornuftig. Butik har omsat for 48 000 i februar. 
Indbetalt 64 000 til Landsforeningen Røde Kors vedr. 2021. (34% 
af overskuddet). 

• Regional formandskonference den 3. maj i Silkeborg.kl. 17.00 – 
20.30 
Tema: at gøre medmenneskelighed til en folkesag. Kollega må 
medbringes. Invitation vedhæftes referatet og man kan melde 
sig til hos Thorkild.  

• Årsmøde i Netværk MidtVest den 19. maj.  
Der vil i det faglige samarbejde være årsmøde i Ikast. Anders 
Ladekarl kommer. Nærmere information kommer.  
Møde i kommunekredsen – ældrelejren og 
førstehjælpsaktiviteter. Ældrelejren er hyggelig, og Karen siger, 
at der må komme seks med og det koster 900 kr. for 6 dage 
(mandag – fredag) med alt betalt. Hvis man kender nogen, kan 
man kontakte Karen. Krav: man skal være selvhjulpen. 
 

 
5. Er der behov for 
lokal indsats fra Røde 
Kors som følge af, at 
der kommer ukrainere 
til området? 

 
Opfordringen er fra RK: send penge frem for tøj. 
Den lokale situation: der kommer mange til kommunen, og det er 
kommunen der har ansvar for boligplaceringen.  
Der arbejdes også med en hurtig vej ind på arbejdsmarkedet.  
Muligvis vil kapaciteten blive skruet op i sprogcafeen på baggrund af 
dette.  
Hvis kommunen laver en slags velkomst, kunne RK godt støtte op om 
det, og fortælle dem, hvilke tilbud vi har.  
Elever fra Vestjyllands Højskole har kontaktet RK og sagt, at hvis der 
er noget de kan hjælpe med, eller deltage i, vil de gerne gøre det.  
Simone er i kontakt med kommunen, men de er endnu ikke kommet 
så lang med deres planer. Vi vil gerne støtte op, men det skal være 



kommunen der skal tage initiativet. Simone og Thorkild skriver en 
fælles mail, og sender den til kommunens kontaktperson. 

 
6. Drøftelse af 
afdelingens mål 
 

 
På generalforsamling den 22. februar blev følgende mål for 2022 
vedtaget: 
 
1. Styrke rekrutteringen så vi har nok frivillige til alle aktiviteter.  

 
Opsamling på den aktuelle situation og drøftelse af mulige 
initiativer. 
Simone og ML snakker om gymnasieelever, når det bliver aktuelt.  
Vågetjenesten mangler frivillige.  
Charlotte vil gerne have nye nørklere (altså brugere i aktiviteten). 
Byggegenbrug kan godt bruge flere frivillige – det vil kunne øge 
åbningstiden.  
Butikken kunne også godt bruge flere.  
Vi sætter den kort på pause frem mod mødet d. 5. april, da Ukraine 
fylder det hele nu. 
 

2. Gennemføre kurset ”Introduktion til Røde Kors”. 
 
Hvornår vil det være relevant at afholde kurset? 
 
Vi finder en dato i efteråret (tidligt efterår) 

 
 

3. Opnå overskud hver måned i Byggegenbrug. 
Målet skal nås i anden halvdel af året. 
 

      Der er vedhæftet et kort notat, som beskriver den aktuelle situation. 
      Drøftelse på baggrund af notatet. 
 
Åbningstiden er øget. Der arbejdes på at få flere varer ind. På sigt kan 
der måske etableres en aftale med genbrugspladsen, men det er ikke 
lykkedes endnu. Fungerer dialogen ikke, må vi kontakte kommunen. 
Thorkild og Mie laver et skriv til landskontoret, for at informere dem 
om, hvordan regnskabet ser ud pt. 
        
4. Sikre at indsamlingen første søndag i oktober dækker hele vores 

område.   
 

Drøftelse om proces for arbejdet med dette. 
ML og Frank kan til næste afdelingsmøde kort skitsere hvor vi især 
mangler distriktsledere, - med henblik på at finde nogle lokale, der 
kan deltage.   



 

 
7. Andre emner 
bestyrelsen skal 
arbejde med?  

 
Drøftelse. 
Vi lægger det ud til aktivitetslederne på næste møde og hører, om de 
har ideer til os.  

 
8. Fildeling 

 
På møde den 11. januar besluttede bestyrelsen (den daværende), at der 
efter generalforsamlingen skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal 
arbejde med at implementere det fildelingssystem, som Landskontoret 
har udviklet. 
 
Drøftelse: 
Sammensætning af arbejdsgruppe. 
Johnny og Marie Louise 
Thorkild tager kontakt til Per, og spørger om han vil bidrage med hjælp. 

 
9. Udpegning af GPDR-
ansvarlig 

 

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

GPDR-ansvarlig. Tidligere har Frank varetaget den opgave. 

 Frank fortsætter med opgaven, og informere os, når der er noget nyt. 

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  

 
10. Ansvarlig for 
julehjælp 
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Peter Lund Andersen har valgt at trække sig fra hvervet som ansvarlig 

for julehjælpen. 

Det foreslås, at Christina fremover varetager opgaven. 

Christina overtager posten som ansvarlig for julehjælpen. 

 
11. Afdelingsmøde den 
5. april 

 

Hvilke punkter skal vi have på dagsordenen? 

Om der mangler nye frivillige (jf. punkt 6). 

Kan Husforbi have depot i cafeen/baggården? Må de hjemløse tage bad 

i huset? 

Indsamlingsgruppen informere om, hvor der mangler disktriktsledere. 

Byggegenbrug – vi mangler gode ideer. Alle deltagere ved 

afdelingsmødet kunne besøge butikken før mødet, og så brainstormer vi 

om det til mødet. 

Nålefesten – fordeling af opgaver.  

 
12. Nålefest den 26. 
april (Jørgen) 

 

Fordeling af opgaver. 

Vi gør det på mødet d. 5. Herunder er listen over opgaver: 

Jørgen har reserveret rådhushallen. Klage fra biblioteket: stablingen af 

stole var ikke god nok sidste år, de var ved at vælte. Husk, at sige det til 

dem, der hjælper med at rydde op.  

Kok Susgaard laver mad igen. 130 kr pr kuvert. + service. 14.00 – 14.500 

kr ca. Jørgen bestiller.  

Andreas Exner spiller gerne igen, men han må have et mere fast 

program, så der også bliver plads til at folk kan snakke.  

Madhold:  

Bordopstilling:  

Indkøb af øl og vand:  

Opsætning af det audiovisuelle 

Nøgle mm: Jørgen 

Kaffe + te: Cafeen leverer kaffe og te.  

Indkøb af øl og vand.  

Huse de store bannere.  

Jørgen skal have alle navne på aktivitetsledere mv. 

Sange 

Foto under festen: Per 

Nåle: Frank. Afdelingslederne giver selv deres frivillige deres nål. Og det 

skal sikres, at dem der bliver råbt op, faktisk er til stedet.  



13. Evaluering af 
mødet 

Lidt længere end normalt, men godt 

 
14. Eventuelt 

Karen får bekræftet at beløbet, som man kan gøre godt med til f.eks. 

nytårskuren, er 250 kr.  

 
 
 


