
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

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

 

 
Mødetidspunkt 

 
Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 19.00 

 
Sted 

 
Østergade 22, Ringkøbing 

 
Deltagere 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gæster 

 
Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen (afbud) 
Jørgen Leegaard (afbud) 
Karen Markussen  
Johnny Lyngbak (afbud) 
Marie Louise Lindsay 

Simone Larsen (afbud) 
Frank Knudsen 
Anne Grethe Nielsen 

Per Elbæk (pkt. 1) 

Kommende møder Bestyrelsesmøder: 

4. oktober 

8. november 

 

Afdelingsmøder: 

15. november 

 

Introduktion til Røde Kors: 

6. oktober 

 

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. 

mailto:tsped@rodekors.dk
https://rodekors.sharepoint.com/sites/filsystem-Ringkobing/


Vær opmærksom på, at man skal være logget ind med sin egen 
Røde Kors e-mail, ellers kan man ikke få adgang.  
Man kan både lægge filer ind, som man kun selv kan se, eller 
dokumenter som alle kan få adgang til (henholdsvis Mine filer og 
Afdelingens filer). Desuden ligger der en mappe, som kun 
bestyrelsens medlemmer har adgang til. Yderligere en mappe er 
lukket, som kun bestyrelsesformanden samt kasseren har 
adgang til.  
Man kan også dele mapper med andre afdelinger, hvis det skulle 
være interessant.  
Aktivitetsledere får adgang ved senere afdelingsmøde, når 
bestyrelsen har prøvet det af. 
På sigt skal vi have alle relevante dokumenter derind, f.eks. 
bestyrelsesreferater, dokumenter til nålefesten mm.  

2. Godkendelse af 

dagsordenen             

 

Punkt 6 skubbes til et senere tidspunkt.  
 

 
3. Røde Kors Indsamling den 

2. oktober (Marie Louise) 

Cafeen pakker poser: ML sender en liste til Anita, så hun ved, 
hvad der skal være i hver pose.  

Karen og Ghita hjælper med sandwich.  
Per: tællemaskinen kan stå i gården, og så håber vi på godt vejr. 
ML: husk at få fat i Claus, så han kan lave event i rådhushallen. 
Indsamlingen går i år bl.a. til Ukraine, og vi vil prøve at finde 
ukrainere til at hjælpe med at samle ind.   

 

4. Evaluering af og opfølgning 
på afdelingsmøde den 23. 
august  

 

Fint møde, god stemning. Positive tilbagemeldinger.  
Arbejdsgruppen der skulle se på en informationspakke til nye 
frivillige, er i gang med at forberede en pjece/lille pakke til den 
frivillige.  
Det overvejes om vi skal spise sammen til et af 
afdelingsmøderne. 
 

 
5. Anden status, opfølgning 

og orientering 

 
 
 

 

 

 
• Introduktion til Røde Kors den 6. oktober:  
        Kommunikation om dette. 

Kort intro til Røde Kors’ historie af ca. to timers varighed.  
• Ældrelejr - evaluering (Karen). 

Der bliver en ældrelejr i 2023. Brugerbetalingen vil stige 
fra 900 til 1000 kr. Der gøres status efter næste lejr. Der 
skal gerne fremover være to fra Ringkøbing med i 
gruppen. 
Der er 6 deltagere til sorggruppen, der dermed kan starte 
op.  

• Orientering om indsatsen for flygtninge fra Ukraine. 



• Orientering om Byggegenbrug.  
Omsætning i august: 25. 071, så der var et fald efter juli. 
Der kan stadig bruges nye frivillige.  
Det har stadig ikke været muligt at få et møde med 
Teknik og Miljøudvalget i kommunen.  

• Røde Kors’ landsmøde den 5.-6. november. 
Det er muligt at tage med, hvis man har lyst.  

• On-line-workshops om ny NATIONAL STRATEGI den 13. 
og 14. september. 
Man kan melde sig til en af de to aftener, hvis man har 
lyst.  

• Overdragelse af Leifs opgaver. 
Der er fastsat et møde om overdragelsen af opgaverne 
(Anita, Annegrethe og Mie).  

• Peter stopper som ansvarlig for at finde børn til 

deltagelse på URKs sommerlejre. 
Der er dialog med familienetværket om at de kan 
etablere kontakt.  
 

 
6. Kommunikation og 

reklame 

 
Oplæg til drøftelse ved Johnny og Simone. 
Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde.  
 

 

7. Eventuelt 
Både sprogcafeen og cafeen begynder at opleve pladsproblemer, 

når der er mange besøgende. Køkkenet er ved at være småt.  

Indsamlingsgruppen må indrykke en takke-annonce efter 

indsamlingen, hvor vi takker både indsamlere og sponsorere.  

 


