
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk og ml@rkbgym.dk  

 

 

Mødetidspunkt 
 

 

tirsdag d. 16. august 2022 kl. 19.00 
 

 

Sted 

 

Østergade 22, Ringkøbing. 
 

 
Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen  
Jørgen Leegaard AFBUD 
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak 
Marie Louise Lindsay AFBUD 
Simone Larsen 
Frank Knudsen 
Anne Grethe Nielsen AFBUD 

Anita Borup  
 

 
Kommende møder 

 

Bestyrelsesmøder: 

6. september 

4. oktober 

8. november 
 

Afdelingsmøder: 

23. august 

15. november 
 

Introduktion til Røde Kors: 

6. oktober 

 

 
 

mailto:tsped@rodekors.dk


 
1. Introduktion til 

fildeling 
 

 

Per giver os en introduktion til brug af fildeling. 
 

Her er et link til systemet: 
https://rodekors.sharepoint.com/sites/filsystem-Ringkobing/ 
 

Alle opfordres til inden mødet at åbne linket for at orientere sig i 
systemet. 
 

PUNKTET ER UDSKUDT 
 

 
2. Godkendelse af 

dagsordenen   
           

 
Dagsordenen er godkendt. 
 
 

 
3. Sommerudflugt for 

ukrainere og andre 
familier (Simone) 

 
Udflugten finder sted den 21. august.  
 

Der er 197 tilmeldte til turen til Legoland.  
 

Entré og andre omkostninger er betalt af landskontoret.  
 

Vi havde forventet, at landskontoret også ville betale udgifter til 
forplejning. Derfor fremgår det af invitationen til udflugten, at vi sørger 
for forplejning.  
 

Imidlertid peger de seneste meldinger fra landskontoret i retning af, at 
vi ikke får dækket udgifter til forplejning. 
 

Vi synes, vi er forpligtet til at stå ved det, vi har stillet deltagerne i udsigt 
i invitationen. 
 

På mødet giver Simone en aktuel status på sagen – og et overslag over 
udgifter til forplejning. 
 

Vi forsøger, at få Legoland til at udstede værdikuponer a 100 kroner til 
de tilmeldte deltagere. 
 

 
4. Trappe i gården 

(Simone) 
 

 
Trappen virker farlig, især når der er børn til stede. 
 

Et løsningsforslag kunne være at lukke trappen af, men overvejer, hvad 
man kunne have af andre løsningsforslag. 
 

Anita arbejder videre med sagen. 
 

 

5. Opfølgning på 
samtaler med 
bestyrelses-
medlemmer og 

 

Se opsamlingen i det vedhæftede dokument. 
 

Kort gennemgang ved TSP 
 

Derefter følger en drøftelse, herunder om hvordan vi involverer 

https://rodekors.sharepoint.com/sites/filsystem-Ringkobing/


aktivitetsledere 
 

aktivitetsledere i den videre proces. 
 

Opsamlingen på samtalerne kommer på dagsordenen på 
afdelingsmødet den 23. august. Her vil vi foreslå, at der bliver nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal forholde sig til det, der virker til at være mest 
presserende og væsentligt for de frivillige. Arbejdsgruppen skal 
forelægge sit arbejde på afdelingsmødet i november. 
 

Fx nævnes det, at man fra bestyrelsens side bør følge op på 
introforløbet, fx ved at bede forskellige aktiviteter komme med forslag 
til velkomstpakke. 
 

Dog peger samtalerne generelt på, at der er en generel positiv stemning 
i og tilfredshed med vores afdeling. 
 

 
6. Anden status, 

opfølgning og 
orientering 

 
 

 
Ældrelejr (Karen): 
Vi laver en opsamling på Ældrelejren d. 5. september i Caféen. 
 

Sorggruppen (Karen): 
Karen har talt med de frivillige i Tarm om muligt samarbejde omkring 
sorggruppen. 
 

Orientering om indsatsen for flygtninge fra Ukraine (Simone): 
Mange af flygtningene er kommet i arbejde, især weekendarbejde.  
 

Flere er tilmeldt vores tur til Legoland.  
 

De ukrainske flygtninge virker generelt til at fungere meget 
selvstændigt.  
 

Vi arrangerer spis-sammen-arrangement for dem i starten af september. 
 

Orientering om Byggegenbrug (Thorkild): 
Der er generelt ro på de indre linjer.  
 

Vi har købt pallereoler, hvilket skaber fysisk orden i butikken.  
 

Vi har desuden kørt en kampagne rettet mod sommerhusudlejere – bl.a. 
Esmark - og ejendomsmæglere med henblik på at øge vareudbuddet.  
 

Det er vores indtryk, at Lars har været en rigtig god sparringspartner for 
Hanne.  
 

I forhold til økonomi, har der været en stødt stigning i indtægterne, 
hvilket vi håber forsætter. Der er dog stadig noget vej til en balancering 
af budgettet.  
 

Vi er forsat i dialog med kommunen vedrørende muligt samarbejde med 
genbrugspladsen. 
 

Økonomi (Mie): 
Det går godt i forhold til sidste år. Fra marts og frem har vi set en 
fremgang på ca. 63.000 kroner.  
 

Der står pt. over 600.000 på kontoen. 
 



Kommunen igangsætter mødeforum på børn- og familieområdet 
 

Røde Kors’ landsmøde den 5.-6. november (Thorkild): 
Thorkild deltager ikke i år, hvorfor andre gerne må træde til. 
 

Der skal vælges ny hovedbestyrelse. 
 

On-line-workshops om ny NATIONAL STRATEGI den 13. og 14. 
september (Thorkild): 
De frivillige sociale organisationer får en stigende rolle fremadrettet. 
 

Der vil blive et stærkere fokus på samarbejde med kommunen 
 

 

7. Dagsorden til 
afdelingsmødet 
den 23. august 
(alle) 

 

 

1) Opfølgning på samtaler og afklaring af den videre proces 
 

2) Indsamling den 2. oktober (Marie Louise) 
 

3) SALTVAND - Dette er en pulje på 5.000 kronet per afdeling, 

interesserede bedes sende Thorkild nogle få og om, hvorledes 

midlerne er brugt samt vederlag. 
 

4) Procedure for §18-ansøgninger 2022 - Thorkild sætter dette punkt 

på, men vil gerne have uddelegeret opgaven til de forskellige 

aktiviteter, så de selv kan søge disse midler. 
 

5) Vi beder Hanne give et kort oplæg om Byggegenbrug. 
 

 

8. Eventuelt 
 

 

 


