
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

 

Mødetidspunkt 
 

 

Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19.00 
 

 

Sted 
 

 

Østergade 22, Ringkøbing. 
 

 

Deltagere 

 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard  
Ann Grethe Nielsen  
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak 
Marie Louise Lindsay 
Simone Larsen 
Frank Elnegaard Knudsen 
Christina Durinck – EJ MØDT 

 
 

Kommende møder 

 

Ingen planlagte møder. 
 

 
 

Godkendelse af 
dagsordenen 

 
 
 
 

 

Ny kasserer 
 

 

Anne Grethe Nielsen er interesseret i at blive ny kasserer. Hun deltager i 
mødet, hvis hun har mulighed for det. 
 

Anne Grethe har arbejdet i Vestjysk Bank. Hun er frivillig i vores 
integrationsaktivitet. 
 

 

Orientering om tiltag i 
forbindelse med 

 

- Arrangement på Ringkøbing Gymnasium søndag den 22. maj kl. 
14-16. 

mailto:tsped@rodekors.dk


flygtninge fra Ukraine 
 

- Der arbejdes på etablering af et uformelt mødested for 
nyankomne fra Ukraine. Else Kirkegaard er tovholder for gruppe, 
der arbejder med dette. I gruppen indgår frivillige fra 
Parathjælpernetværket, nogle der er frivillige i andre aktiviteter, 
nogle vi er kommet i kontakt via frivillige og nogle herboende 
ukrainere. 
 

- Invitation kommer snarest, den skal lige oversættes. Der sættes 
måske fokus på, at vi dækker Ringkøbing-området. Vestjyllands 
højskole vil gerne være med, de kommer og spiller. Der søges 
sponsorere til kage og kaffe.  
 

- Anita kan bage boller/stå for maden. Claus fra brætspil laver 
noget for børnene.  
Frank og ML skal lige tjekke op på, hvor mange tallerkner og 
kopper der er på gymnasiet. Johnny tager lidt plastikkopper med 
hjemmefra.  

- Næstformanden byder velkommen. 
- Der skal være et papir, som de kan skrive sig på, hvis vi må 

kontakte dem i forbindelse med f.eks. sprog cafeen. Og evt. Else 
fra byggegenbrug.  

- Else Kirkegaard kan evt. komme og sige noget om det uformelle 
mødested. 

- Kontakt Dagbladet.  
- Der forventes at sættes et max på 150 – 160 personer. 

 
 

4. Anden status, 
opfølgning og 
orientering 

 
 

 

• Orientering fra Byggegenbrug.  
Økonomien svinger stadig, men der er stadig optimisme at spore. 
Der er kommet en container op. Kommunen afviser stadig at 
lade Byggegenbrug have en container, men Røde Kors går ind i 
sagen og snakker med Teknik og Miljø udvalget. 

• Økonomi (Mie). Omsat for 93 000 i genbrugsbutikken. Så det går 
godt.  

• Årsmøde i Netværk MidtVest den 19. maj. Invitation er udsendt. 
• Nyt om arbejdet med fildeling? E-mailadresserne er blevet 

oprettet fra Røde Kors og Johnny og ML mødes med Per om 
yderligere arbejde.  

• Orientering fra formandskonference den 3. maj.  
Samarbejdet mellem RK og kommunerne forventes at intensiveres. 

• Samtaler med aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer. 
Samtalerne er i gang. Anita havde ønsker til cafeen: En bedre 
opvaskemaskine, en ny skærm til computer ovenpå. En 
massagebriks, da der er kommet en ny frivillig, der kan massere.  
Det skal kun være et tilbud for brugere af cafeen. Vi starter med 



at cafeen låner en massagestol af Jørgen en måneds tid, og så ser 
vi om der er interesse for mere. Thorkild snakker med Anita og 
massøren. 

• Tilbagemelding til Skoringen. 
Hvis ikke der er noget ekstra at komme efter (tilbud/foredrag el. 
lignende), takker vi nej.  
 

5. Evaluering af 
nålefest den 26. april  

- Evaluering. 
God aften, tak til Jørgen. Jørgen tager til næste år en snak med 
leverandøren om, at der skal være mad nok. Godt foredrag.  

- Har der været respons på informationen om behovet for lokale 
koordinatorer af indsamlingen? 
Der er lidt i gang, blandt andet nogle kontakter til Lem, Hee og 
Ølstrup. Vi skal huske at bruge ukrainerne når indsamlingen 
nærmer sig. Og også brætspillerne. 

- Afrapportering af økonomi til ISOBRO. 
Thorkild skal have beløbene og laver en afrapportering. 
 

6. 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 5. oktober kl. 19.00 – 21.30. 
Alternativt onsdag den 12. oktober. 
Ny dato: torsdag d. 6. oktober kl. 19.00 – 21.30 
 

7. Brætspil På bestyrelsesmødet den 19. april drøftede vi, hvordan vi skal forholde 

os til brætspil: Skal det være en Røde Kors-aktivitet? Eller skal vi se Røde 

Kors som en organisation, der udlåner lokaler til aktiviteten – evt. mod 

en mindre betaling? 

Jeg har drøftet sagen med regionskonsulent Astrid Kristensen. Astrid er 

positivt stemt overfor, at brætspil bliver en Røde Kors-aktivitet, da 

brætspil bidrager til at skabe fællesskab mellem mennesker. Hvis vi 

beslutter os for, at brætspil bliver en RK-aktivitet, så er Astrids 

opfordring, at vi lægger en nyhed om dette op på Mit Røde Kors. 

Astrid oplyser, at uanset om brætspil bliver en RK-aktivitet eller ej, skal 

vi – når aktiviteten foregår i vores lokaler - sikre os, at der indhentes 

børneattest på deltagerne, hvis der er deltagere under 18 år. 

 

Til drøftelse: 

Skal brætspil være en RK-aktivitet? 

- Hvis ”Ja”: Skal vi rette en forventning til aktiviteten om, at 

brætspil i et mindre omfang skal bidrage i andre af vores 

aktiviteter – fx Sprogcafeen og aktiviteter for nyankomne fra 



Ukraine?  

 

Det er en god ide, og skal forsøges indarbejdes med vores andre 

aktiviteter (sprogcafeen, familienetværket). 

Vi skal være mere ops på at se børneattester fra alle frivillige, der 

arbejder med børn under 18 år. Dette skal tages op på næste møde med 

aktivitetslederne.  

 
8. Forslag til mødeplan 
E2022 

 

Bestyrelsesmøder: 

16. august 

6. september 

4. oktober 

8. november 

 

Afdelingsmøder: 

23. august 

15. november 

 

 
9. Eventuelt 

 

 


