
  
 
 

 Referat af afdelingsmøde  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak (afbud) 
Marie Louise Lindsay 
Simone Larsen 
Frank Knudsen (afbud) 
Christina Durinck (afbud) 
Karin R. Andersen (afbud) 
Lone Kruse Pedersen 
Solvej Brink (afbud) 
Anita Borup 
Else Kirkegaard 
Charlotte Søborg (afbud) 
Inge-Lise Samsøe 
Leif Theilgaard 
Peter Lund Andersen (afbud) 
Birthe Brandhøj Hansen (afbud) 
Hanne Bovbjerg Jensen (afbud) 
 

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

1. Velkomst og 
præsentation 

 

2. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

 

mailto:tsped@rodekors.dk


3. Nyt fra bestyrelsen 
(Thorkild) 

- Bestyrelsens konstituering 
Mie fortsætter som kasserer 
Karen fortsætter som næstformand 
Marie Louise er sekretær 

- Udskiftning: Christina overtager julehjælpen fra Peter 
- Formandskonference den 3. maj. Kl. 17 i Silkeborg (bilag): 

Udover formanden har en mere mulighed for at deltage. 
- Fildeling (Johnny)  

Marie Louise og Johnny kontakter Per.  
Alle aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer skal have en 
Røde kors mail. Disse mails kan bestilles (se længere nede i 
punktet under GPDR). 

- Samtaler på tomandshånd med nye bestyrelsesmedlemmer 
og aktivitetsledere 

- GPDR (persondatabeskyttelse):  
o Frank er udpeget som GPDR -ansvarlig 

Billeder på hjemmesider/Sociale medier: 
Stemningsbilleder er ok, men når det er 
portrætter/enkelte personer, skal de slettes hvis de 
er før 2020.  
Frank: Det skal undersøges om mundtlige tilsagn er 
nok, eller om det skal være skriftlige. Der kan 
eksempelvis laves en mappe i fildeling, hvor man 
lægger et scan af tilsagnet op.  

o Nyt om GPDR-regler:  
Alle frivillige med hverv har mulighed for at få en 
personlig mailkonto i Røde Kors.  
Hvis man af og til sender mails med data, som er 
enten fortrolige eller ’følsomme persondata’, så 
er det et krav, at man bruger en Røde Kors 
mailkonto.  
Man kan bestille en mailkonto her: 
https://mitrodekors.dk/rkmail eller ved at skrive 
til helpdesk@rodekors.dk.  

 

4. Evaluering af 
generalforsamling 
den 22. februar 
(alle) 

Fint arrangement. Antallet af deltagere har været 
nogenlunde stabilt, og vi kan nok ikke forvente flere.  

5. Indsats over for 
nyankomne fra 
Ukraine (Simone) 

Hver afdeling kan søge 25 000 til arrangementer fra Røde Kors.  
Der er bestilt flyers, der oversættes til ukrainsk. 
Der er bestilt Pixibøger på ukrainsk.  
Velkomstarrangement som kommunen afholder – vi hjælper til, 
hvis vi bedes om det.  
Der arbejdes på at arrangere fællesspisning kun for folk fra 

https://mitrodekors.dk/rkmail
mailto:helpdesk@rodekors.dk


Ukraine. Det skal primært være et socialt arrangement hvor de 
kan mødes og snakke – med hinanden og med frivillige.  Det kan 
blive store tal, måske op til 150 mennesker. Der vil kunne søges 
paragraf 18 midler. Simone nedsætter en arbejdsgruppe, og 
melder ud, når de ved mere. 
Opdatering fra mødet med landskontoret:  
Der skal være fælles retningslinjer i forhold til f.eks. at uddele 
gavekort. Der kan gives gavekort på 200 kr pr person. Der 
skelnes ikke til, om de har opholdstilladelse eller ej. 
Landskontoret dækker det via en anonym donation.  
Røde Kors skal bevare sin neutralitet, og dermed vil flygtninge 
fra f.eks. Afghanistan også være inkluderet i dette tilbud.  
Røde Kors har udviklet et onlinekursus i psykisk førstehjælp, som 
man kan tilgå via mit røde kors, hvis man kender nogle ukrainere 
der kunne have brug for det.  

6. Nålefest den 26. 
april (Jørgen) 

Andreas Exner kommer og spiller. Anders Ladekarl kommer, hvis 
hans kalender tillader det.  
Der skal være nogen, der er behjælpelige med at servere maden, 
som ankommer kl. 18.00.  Alle, der har mulighed for at være 
med til at hjælpe med stole, kan møde op kl. 16.30. 
Bestyrelsesmedlemmer tager en kande kaffe med hver.  
Frank og Per beslutter, om der skal tages billeder eller ej (GPDR) 
Må man f.eks. kun skrive deres navne, og droppe billeder? 
 

7. Indsamling den 
første søndag i 
oktober (Marie 
Luoise og Frank) 

På generalforsamlingen den 22. februar besluttede vi, at ét af 
målene for 2022 er følgende: 
 
At sikre indsamlingen første søndag i oktober dækker hele vores 
område.   
Per er trådt ud af indsamlingsgruppen, så der er plads til flere i den. 
Der mangler distriktsledere i mange af de små byer, så Marie Louise 
vil forsøge at hverve flere der. 
 
Oplæg til drøftelse ved Marie Louise og Frank. 

 

8. Runde: Hvad rør der 
sig i aktiviteterne, 
herunder særligt a) 
fokus på behovet 
for nye frivillige og 
b) brug af Boblberg 
(aktivitetslederne) 

Besøgstjenesten 
Ok 
Butikken i Nygade 
Udsalgsperioden er slut (14 dage). Solgte for knap 34000. 
Personalemøde med ca. 30 deltagere. Salgstal fra 1. jan – 31. 
marts: 184 000.  
Butikken er blevet optimeret.  
Se indslag med Birthe og Kirsten fra butikken på YouTube.   
De frivillige er meget glade for Birthe. 



Børnelejre 
Afbud fra Peter 
Cafeen 
Julefrokost for de frivillige på torsdag.  
Frynseklinikken har været på besøg – et rullende dyrehospital. 
Fem patienter (to katte, tre hunde) blev tilset på en time. De vil 
komme hver 6 -8. uge fremadrettet.  
Anita undersøger om der kan sælges Hus Forbi/opbevares aviser 
fra cafeen.  
Torsdag eftermiddag: kreative projekter, primært for de faste 
brugere, men også nogle få nye. Der vil også blive lavet sy-
genbrug – samarbejde med butikken. De frivillige hjælpere kan 
som tak for hjælpen af og til få lov til at sy noget til sig selv.  
Vendepunktet vil d. 1. juni komme til et møde og høre om hvad 
der foregår her, og også hvad der foregår ude i kommunen.  
Cafeen er godt besøgt, og der er også nok frivillige pt.  
Der arbejdes på en sommerferie.  
Familienetværket  
Der har været en aflysning pga. for få tilmeldte.  
De er fire frivillige, og de arbejder på at få defineret hvad 
familienetværket er. De er glade for lokalerne ovenpå.  
Der overvejes en ekstra lejr til sommer. To familier er stoppet, 
men en anden familie er blevet mere aktiv.  
Der mangler et voksennetværk, til når børnene er blevet for 
store til, at de gider være med. Kunne familierne, når de bliver 
sluset ud, starte op i noget for voksne, evt. på cafeen? 
Integration (kontaktfamilier) 
Det vides endnu ikke hvor stort behovet for 
kontaktfamilier/netværksfamilier bliver. Det er anderledes end 
tidligere grupper, da der jo allerede er rigtig mange ukrainere i 
området, og mange vil derfor have et naturligt netværk.  
Det er især dem, der søger asyl, som nok vil have et behov for 
kontaktfamilier. Else er optimistisk omkring at skaffe danske 
familier.  
Den årlige udflugtstur skal gå til noget billigere end Legoland, da 
der er lidt færre penge i år. Udflugten vil foregå i et samarbejde 
med familienetværket. Der kan søges en pulje til gratis udflugter.    
Sorggruppen 
Det har været sværere at komme i gang. Der er nu seks i 
gruppen, der starter op efter påske. Det er 4. gang en 
sorggruppe startes op, og der er stadig plads til flere. Det foregår 
i Medborgerhuset, og det er dem, der søger midler til at dække 
husleje mm. Egenbetaling på 300 kr. til kaffe mm.  
Sprogcafeen 
16 aktive frivillige, og flere på vej. Der kommer annonce i 
ugeavisen, samt infomøde senere på ugen. Torsdag: åbent hus 



for ukrainere, der kan komme og høre hvad der sker. Der 
kommer en tolk. Der er blevet reklameret på sprogskolen. Røde 
Kors har fået penge til oplevelsesture, og Simone vil gerne 
arrangere en tur for brugerne på sprogcafeen. Det bliver 
formentlig i juni. Der er også mulighed for at sende familierne på 
familie festival (Århus, Odense, København). Fri entre og 
forplejning, men man skal selv stå for transport.  
Vågetjenesten 
Det har været meget lidt at lave, men alligevel opstod der en 
enkelt vagt, som ingen kunne dække, (men det var meget akut). 
Det er svært at vurdere, om der skal være flere.  
Ingelise mangler måske tilbagemeldinger på, om hvor ofte der 
ikke har været vågere nok.  Skal set-up’et laves om, så der ringes 
til en mere central person som fordeler opgaven?  
Arrangementet i Rofi blev aflyst.  
Kommunen har arrangeret en undervisningseftermiddag for 
vågerne, som forhåbentlig bliver god.  
 
Ældrelejr 
Axelgård, Nørre Nebel. Videbæk deltager ikke, så de fire andre 
røde kors afdelinger kan få seks deltagere med. Der er stadig et 
par pladser ledige.  
20. juni – 24. juni (man – fre). Hvis man vil komme på visit og se, 
hvad der sker, er man mere end velkommen, man skal blot 
melde sig til i forvejen.   

9. Byggegenbrug – kort 
oplæg til et mindre 
gruppearbejde 
(Thorkild – i Hannes 
fravær) 

På generalforsamlingen den 22. februar besluttede vi, at ét af 
målene for 2022 er følgende: 

        
      Opnå overskud hver måned i Byggegenbrug. 

Målet skal nås i anden halvdel af året. 
 

       På baggrund af en kort status lægges der op til kort gruppearbejde. 
 
Gruppearbejdet droppes pga. tidsmangel, og i stedet bidrager folk med 
ideer i plenum.   
Status på Byggegenbrug kan ses i det vedhæftede bilag.  
 
Ideer fra mødet til profilering af Byggegenbrug: 
Radio Ringkøbing 
Reklamer i dagbladet.  
Brug fb – også de små grupper rundt om Ringkøbing 
Kontakt de lokale byggemarkeder og spørg, om de vil donere ukurante 
varer (samarbejde med Jem&fix er i gang) 
 
Flere nye ideer kan sendes til Hanne.  
 



 
10. Eventuelt 

 

 

 


