
  
 
 

 AFDELINGSMØDE  

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

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

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

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 
6. september 
4. oktober 
8. november 
 
Afdelingsmøde: 
15. november 
 
Introduktion til Røde Kors: 
6. oktober 

mailto:tsped@rodekors.dko


1. Velkomst og præsentation  

2. Godkendelse af dagsordenen  

 

3. Hvordan hjælper vi hinanden 
bedst muligt at få Røde Kors 
Huset (Østergade 22) til at 
fungere i hverdagen? 

Vi skal bl.a. sikre, at vi lever op til Fødevarestyrelsens krav. 
 
Oplæg ved Anita og Litter. 
 
Da der er mange brugere i huset, skal vi have en fælles plan 
for, hvordan huset bruges: 
 
Gryder må ikke komme i opvaskemaskine. Det samme gælder 
store knive.  
Opvaskemaskinen må gerne startes, selv om den ikke er helt 
fuld, da de skal bruge det i cafeen fra morgenstunden.  
Hvis man ikke ved, hvor tingene skal være, så lad det ligge 
fremme på køkkenbordet. Det samme gælder hvis noget er 
blevet smadret. Så de er klar over, at det mangler.  
 
Hvis man har ting, der skal i køleskabet, skal man opbevare 
dem i køleskabet ovenpå, ikke i køleskabet i køkkenet. Det 
samme gælder, hvis I vil have noget i skabene – brug dem 
ovenpå.  
 
Skraldespande skal tømmes, og der må gerne sættes nye 
poser i.  
Bemærk, at vi sorterer i papir mm i rummet ved siden af 
computeren – det er lager nu, og her kan man også finde 
f.eks. wc-papir.  
Hvis man har brugt køkkenet, skal gulvet vaskes.  
Hvis der har været en aktivitet, må man gerne støvsuge efter 
sig, især i cafeområdet.  
Hvis der har været aktiviteter, hvor flere har brugt wc’erne, 
bedes de også tjekkes, så de ser pæne ud.  
I cafeen – borde mm skal på plads igen. Det samme gælder i 
haven (nogle brugere kommer kørende ind.  
Rygeskuret – skal over til siden. Men dette er stadig under 
renovering, så det kommer der mere styr på. 
Komfuret må ikke bruges som køkkenbord.  
Vasketøj (karklude mm) skal hænges ud til vasketøjet i 
rummet under trappen, så det ikke hænger i køkkenet. 
Når grillen har været i brug, skal den gøres helt rent, så 
ristene er helt rene. Gasgrillen er ny, og til alles brug.  
Spørg endelig, hvis I er i tvivl om noget, Anita vil hellere end 
gerne hjælpe.  



Generelt skal der ikke være noget inde i cafeen, som ikke 
hører til – i tilfælde af at Fødevarestyrelsen kommer på 
uanmeldt besøg.   
Der kommer en lamineret seddel op, så man nemmere kan 
holde styr på det.  
 

4. Opfølgning på samtaler 
mellem aktivitetsledere, 
bestyrelsesmedlemmer og 
formand 

Se opsamlingen i vedhæftede fil. 
Proces på mødet: 

- Kort gennemgang af opsamlingen (TSP) 
- Drøftelser i små grupper (alle) 
- Opsamling 
- Den videre proces: 

o Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe med 2-3 aktivitetsledere og to 
bestyrelsesmedlemmer, som arbejder videre 
med opsamlingen og de input, der kommer på 
mødet. 

o Arbejdsgruppen fremlægger sine forslag og 
anbefalinger på afdelingsmødet den 15. nov.  

 
Velkomstpakke: Der står mapper på hylden over 
computeren, hvor man kan finde alle de relevante papirer, 
blandt andet også dem som de frivillige skal skrive under på.  
 
Opsamling fra gruppearbejdet:  
God ide med en mentor når man starter i en ny aktivitet. Det 
kunne både være en lokal eller en af konsulenterne fra RK. 
Det kommer selvfølgelig an på, om det er en ny aktivitet der 
skal løbes i gang, eller der mere blot er tale om en 
overlevering.  
 
Alle nye aktivitetsledere bør have en mentor. Det kan både 
være frivillige, medlemmer af bestyrelsen, eller f.eks. en 
konsulent fra RK.  
  
Det kan være meget givende at komme på kursus og kan kun 
anbefales.  
 
Det er rart med afdelingsmøderne, så man lærer hinanden at 
kende, og man ved lidt om hvad der foregår i Røde Kors i 
Ringkøbing.  
 
Der er et passende antal møder. 
 
Der er et passende antal møder, men de må gerne have mere 
dybde. Man kunne nøjes med korte præsentationer (som i 



aften) af de fleste aktiviteter, men så kunne enkelte få lov at 
fremlægge deres aktiviteter mere grundigt, så folk får 
nærmere kendskab til de forskellige aktiviteter. Komme bag 
facaden; hvad laver de egentlig i cafeen, hvad går brætspil ud 
på? Lad os få den gode historie frem.  Vi kunne bruge 
hinanden som foredragsholdere, før vi får nogen ind udefra.   
 
Mad er en god ide, men det skal ikke være på bekostning af 
nytårskuren. Det skal dog nok være for egen regning! 
 
Velkomstpakken fra sprogcafeen skal udbredes til 
aktivitetsledere, så de kan bruge den når de får en ny frivillig. 
Der er masser af ting ikke alle ved; konsulentbistand, 
gavepolitik, tavshedspligt, forsikring osv. Det er noget, som 
bestyrelsen skal have fokus på fremover.  
 
Vi må også gerne blive bedre til at informere om os selv ude i 
byen – der er masser af folk, der kunne benytte sig af os, men 
ikke ved, hvad vi tilbyder.  
 
Arbejdsgruppe: Simone, Karen, Charlotte og Inge- Lise. 
Gruppen arbejder og fremlægger noget på bestyrelsesmødet 
samt afdelingsmødet i november.  
 

5. Indsamling 2. oktober (Marie 
Louise) 

Der mangler stadig indsamlere i Hee og Lem/Højmark.  
Vi vil gerne have nogen til at hjælpe med t ringe rundt om ca. 
14 dage.  
Spejderne i Lem?  

6. Ansøgning af §18-midler til 
frivilligt socialt arbejde i 2023 

Midlerne er kommunens tilskud til frivilligt socialt arbejde.  
25. september skal aktivitetslederne have afsluttet 
ansøgninger og informeret Thorkild.  
1. oktober: friskt for indsendelse af ansøgning.  
Log ind på https://foreningsportal.rksk.dk  
(linket virker ikke i Explorer) 
Brugernavn: RKRKB 
Kode: Rodekors6950 
2. Tryk på ”Søg pulje” 
3. Tryk på ”Frivillige sociale foreninger” 
4. Tryk på §18 Hovedpuljen” 
5. Udfyld felterne i ansøgningsskemaet – dog ikke de to sidste 
linjer om formue 
6. Tryk ”Gem kladde” – knappen findes i bunden af siden. 
7. Informér Thorkild om at I har udfyldt skemaet (senest d. 25. 
september). 
 

https://foreningsportal.rksk.dk/


Alle trykker kun ”gem kladde”. Thorkild er den der afslutter.  
Hvis der er problemer med det, kan man evt. kontakte Emil 
ved kommunen.  
Som udgangspunkt ydes ikke støtte til kørselsgodtgørelse – på 
nær besøgstjenesten/vågetjenesten.   
 
Til inspiration er vores ansøgning om §18-midler for i år 
vedhæftet. 
 
Midlerne der er til overs i år, skal betales tilbage.  
Dokumentation – kan være besværlig. Thorkild og Mie 
forsøger ud fra de betalte regninger, at finde den nødvendige 
dokumentation for brug af §18-midler. De tager kontakt til 
aktivitetslederne, hvis der er behov for det. Vi følger 
kalenderåret.  

7. Runde med nyt fra 
aktiviteterne 

- Besøgstjenesten 
En enkelt ny frivillig der dog ikke er kommet i gang 
endnu. Ressourceperson fra kommunen har henvendt 
sig. ”Nærvær – nær ved”. Skal finde dem, der sidder 
rundt omkring og er ensomme. Der er fundet et godt 
match til en ensom borger. To besøgsvenner på 
venteliste. Besøgsvennerne mødes i september for at 
lære hinanden at kende.  

- Butikken i Nygade 
Økonomien er god - 670 000 pr dags dato. Ca. 50 
frivillige, men vil gerne have flere. God tone og godt 
samarbejde. Butikken kører fint og de regner ikke med 
at ændre på noget i forhold til indretning osv. Udsalg 
starter mandag, og derefter skiftes sæson.  
Butikken har udleveret 110 gavekort til ukrainere.  

- Byggegenbrug – en orientering om aktiviteten ved 
Hanne Bovbjerg 
Thorkild: det går godt, god stemning, bedre salg – der 
ses en opadgående kurve. Juli 26 000. Stadig ikke 
balance, der skal vi nå midt-30’erne. Nye indretninger 
med pallereoler, giver ro og overblik. 12- 15 frivillige, 
og de kan godt bruge flere. Kampagnen rettet mod 
sommerhusejere har kørt, og der er indgået en aftale 
med Esmark, som forhåbentlig vil udmønte sig i mere 
materiale. Lars Krogh har hjulpet til med dette. Der er 
stadig ikke indgået en aftale med kommunen. Teknik 
og Miljøudvalget har ikke været interesseret i et 
møde.  

- Cafeen, herunder SALTVAND* 
SALTVAND blev brugt til: Personaleaften i cafeen med 
fokus på trivsel og ideer til udvikling, inklusiv en 



bobspilsturnering (der er fire bobspil i cafeen).  
God udvikling i cafeen. Åbningstid: 10 – 16. Mange 
brugere. Luksusproblem: der opstår pladsmangel når 
der er mange til spisning. Der vil formentlig blive 
rokeret rundt i cafeen, så der bliver plads til flere 
siddepladser. Sofahjørnet rykkes ind bagved.  
Den nye grill er afprøvet, og der er allerede stor 
tilslutning til den næste grillaften. 

- Familienetværket 
Starter op næste onsdag, men det rammer ind i 
grillaftenen i cafeen. Vær opmærksom på, at den 
sidste onsdag i måneden er familienetværksaften. Har 
fået en ny frivillig, så der er nu fire frivillige.  
Muligt bøvl med Røde Kors mailen, der ikke 
videresender mails. Johnny taler med RK om det. 
Familielejr i den gamle præstegård i Hvide Sande fre-
lør 8-9. oktober. Hvis nogen er interesseret, er lør-søn 
ledige til andres afbenyttelse. Claus og brætspillerne 
udviser interesse.  

- Integrationsarbejdet – herunder en orientering om 
indsatsen for ukrainere 
De syriske, afghanske og somaliske familier er 
selvkørende, så der er ikke brug for hjælp, men så kom 
ukrainerne. Styregruppe oprettet og masser af hjælp 
fra herboende ukrainere. Kaffeeftermiddagen på 
gymnasiet var en stor succes.  
Fast aftale om mandagen på det gamle Rindum 
plejehjem. Ca. 40 boliger, der er næste fyldte. De 
bliver dog sat på standby for nu, da behovet ikke er 
stort. 
Røde Kors midlerne er brugt på en tur til Givskud den 
24. juli. Ca. 50 kvinder og børn deltog. I lørdags var det 
familienetværket, sprogcafeen og integrationsarbejdet 
der var i Legoland. Der udtrykkes stor 
taknemmelighed for muligheden for dette 
arrangement. Rindum kirke har også tilbudt hjælp og 
evt. åben kirke. Dog ikke aktuelt endnu. Der arbejdes 
på noget fællesspisning, men de er allerede ved at 
være veletablerede, så det er ikke sikkert, at behovet 
er stort.  
De syriske flygtninge er ved at være integreret. Der er 
stadig 7 familier der får besøg ved behov, og ellers er 
det mails – men behovet er der ikke, og heller ikke 
tiden pga. skole og arbejde.  

- Julehjælp 
Christina har overtaget efter Peter.  



- Nørklerne – herunder en orientering om de 
begrænsede muligheder, der lige nu er for at afsætte 
det tøj, nørklerne producerer 
Der er ferie indtil start september. Der er problemer 
med at afsætte nørkletøjet. Det skal ind i Belarus, men 
det er ikke muligt pga. konflikten i Ukraine. Der 
mangler en samlet koordination i forhold til at komme 
af med nørkletøjet et andet sted. Afrika, Asien og 
Mellemøsten overvejes. Nørklerne må vente og se. 
De lokale nørklere bliver ældre, og der er plads til nye, 
og Charlotte kan godt bruge sparring og hjælp til 
hvordan man kan få aktiviteten i gang. Det haster dog 
ikke, da der jo lige nu ikke kan afsættes nørklerier.  
Der skal også tænkes anderledes i forhold til, hvad 
man kan sælge i Ringkøbing i forhold til hvad man kan 
afsætte i udlandet.  
Planen på kort sigt er at de mødes og producerer til 
lokale: Kirkens korshær, butikken, hospitaler. 
Populært: strømper, veste, indkøbsnet.  

- Sorggruppen 
Afslutningsfase med 4. hold, og et nyt startes op 26. 
september. Der har været møde med sorggruppen i 
Tarm, der faktisk venteliste – her kunne man begynde 
at henvise lidt.  
Ældrelejr – målrettet ældre der savner oplevelser.  
D. 5. september evalueres den sidste ældrelejr, og 
hvorvidt den skal gentages.  
Sprogcafeen, herunder SALTVAND* 
20 frivillige. Både i Østergade, men nu også startet ude 
ved sprogcentret. Der er blevet travlt, og der kunne 
reklameres mere – men der skal også være frivillige 
nok. Givskud og Legoland: 190 personer afsted. God 
dag.  

- Vågetjenesten, herunder SALTVAND* 
Midlerne er brugt til at påskønne de frivillige. I 
vågetjenesten mødes de normalt ikke med hinanden, 
men der blev lavet små sociale arrangementer. Møde 
+ mad på Italia, og en tur i hostahaven, hvor man 
kunne gå og snakke, så vågerne kunne lære hinanden 
at kende.  
Vågetjenesten har ikke været meget brugt, men dog 
været omkring på de forskellige plejehjem. Behovet 
har bare ikke været der, hvilket jo er godt. Men det 
efterlod også en del af §18 midlerne, der ikke er brugt.  
Der er 7 vågere, og muligvis en ny.   



- Brætspil – en orientering om aktiviteten ved Claus 
Bülow. 
Hver anden tirsdag på cafeen. Der har været op til 18 
deltagere, men ellers ca. 12 – 15 hver gang. Ikke altid 
de samme. Der er nogen i gruppen, der får meget ud 
af det rent socialt. Andre har måske ikke ”brug” for at 
være her, men de bidrager til hyggen og løfter jo også 
de andre op. Bruger fb og ”os i Ringkøbing”.  Der er en 
frivillig, der også er med til at køre det.  
Brætspillerne vil måske deltage i familienetværkets 
weekend.  

*SALTVAND er midler, vi har fået til frivilligpleje. 

8. Nyt fra bestyrelsen 
(Thorkild) 

- Sikring mod ulykker ved trappen i gården 
- Økonomi (Mie) 

Mie er på ferie, så der bliver først betalt regninger 
fra d. 16. september. Økonomien er god.  

- Filhåndtering 
Per Elbæk er tovholder, og det afprøves af 
bestyrelsen i første omgang før det rulles ud til alle 
aktivitetsledere.  

9. Eventuelt Leif stopper efter mange år i Røde Kors, da han skal flytte. 
Invitation til Introduktion til Røde Kors den 6. oktober blev 
omdelt. Invitationen er vedhæftet. 

 


