
 

 
 
 

 Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2022  

   

 

 
Mødetidspunkt 
 

 
Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00 

 
Sted 
 

 
Østergade 22, Ringkøbing. 
På grund af aktivitet i cafélokalerne holdes mødet på 1. sal. 

 
Deltagere 

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

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
10. maj 
 
Nålefest: 
26. april 

 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 
 

 

Godkendt 

 
2. Orientering om tiltag 
i forbindelse med 
flygtninge fra Ukraine 

 

Simone skal mødes med Anita, Else og Karen om arrangementet for 
ukrainere på gymnasiet. Dato ikke på plads endnu. De regner med at 
invitere både ukrainere og dem, de bor hos.  
Sprogcafeen har holdt åbent hus: 9 besøgende + en tolk. Nogle vil gerne 
lære dansk, men andre ville helst være der for det sociale, hvilket jo ikke 
er sprogcafeens projekt. Der kunne evt. laves en ny aktivitet, hvor vi 
stadig kunne være værter, men cafeen kunne bruges på en af de 



aftener, hvor den er ledig. Der skulle så være en tovholder på, gerne en 
ukrainer. Simone spørger dem, der kommer i cafeen. Maria, vores 
konsulent, kan være behjælpelig, og kan tage kontakt til Thorkild. 
Røde Kors butikken har udleveret gavekort til de nyankomne flygtninge.  
Der kan også uddeles gratis sim-kort. Indtil videre 7, og der er stadig fire 
tilbage.  

 
3. Anden status, 
opfølgning og 
orientering 

 
 

 
• Evaluering af og opfølgning på drøftelser på afdelingsmøde den 

5. april.  
• Orientering fra cafeen.  

Der er brætspilsaften hver anden tirsdag. Det er noget helt nyt, 
og vi ser det an, i forhold til om der evt. skal betales en smule 
husleje? 

• Økonomi (Mie). Fint i butikken i Nygade. Byggegenbrug har 
stadig svingende omsætning. 

• Årsmøde i Netværk MidtVest den 19. maj. 
• Nyt om arbejdet med fildeling? 

ML og Johnny tager fat i Per, og får oprettet e-mails.  

 
4. Nålefest den 26. 
april (Jørgen) 

 
Planlægning af de sidste detaljer. 
Jørgen køber ind om formiddagen. Medhjælpere kommer mellem 16.30 
og 17.00. Maden kommer kl. 18.00. Resten er det, som vi aftalte til 
afdelingsmødet. Frank kan ikke komme, så Power Point og nåle skal 
overdrages til ML før festen.  

 
5. Introduktion til Røde 
Kors 
 

 
På generalforsamlingen den 22. februar blev følgende mål for 2022 
vedtaget: 
 
Gennemføre kurset ”Introduktion til Røde Kors”. 

 
Det foreslås, at kurset afholdes onsdag den 21. september kl. 19.00 – 
21.30. 
Datoen passer ikke alle bestyrelsesmedlemmer så godt, så vi finder en 
anden dato efter indsamlingen. 

 
6. Samtaler med 
aktivitetsledere og 
bestyrelsesmedlemmer 

 
Som annonceret på afdelingsmødet gennemfører formanden i de 
kommende uger samtaler med bestyrelsesmedlemmer og 
aktivitetsledere. 
 
Samtalerne med bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere vil have 
fokus på forventningsafstemning og for nye i rollen på introduktion til 
procedurer, formel kompetencefordeling, årets gang i foreningen, Mit 
Røde Kors mv. 
 
I samtalerne med aktivitetsledere vil der være et særligt fokus på 



arbejdsredskaber så som KONTAKT, frivilligpolitik – herunder 
gavepolitik, frivilligaftaler, Materialebanken mv., men også på ønsker til 
støtte og sparring i rollen som aktivitetsleder. 

 
7. Rekruttering af ny 
kasserer 

 
Mie har meddelt, at hun stopper som kasserer på generalforsamlingen i 
februar 2023. 
Mie laver en lille tekst om, hvad posten går ud på. Vi kan prøve at finde 
en via frivilligjob samt rekruttere på de sociale medier. Vi skal slå på, at 
man f.eks. får mulighed for at få kurser, ”kompetenceudvikling” mm. Vi 
skal være opmærksomme på, at den nye kasserer også skal være 
bestyrelsesmedlem.  

 
8. Henvendelse fra 
Skoringen  

 
Skoringen, Ringkøbing, har henvendt sig. De vil gerne åbne butikken for 
vores frivillige udenfor normal åbningstid. Ved et sådant arrangement vil 
der være mere tid til individuel kundebetjening end i den normale 
åbningstid. 
 
Til drøftelse: 
Skal vi undersøge interessen for et sådant arrangement? 
 
Thorkild spørger aktivitetslederne, om der kunne være interesse for det.  

9. Budget for 
Sprogcafeen 

Der må gerne købes lidt kaffe/småkager mm. Til næste år skal vi undersøge, 

om der kan søges §18 midler til dette. 

10. Evaluering af 
mødet 

Fint og kort. Det var rart at sidde ovenpå, da akustikken er bedre, så det 

gør vi også næste gang. 

 
11. Eventuelt 

 

 


