
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

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

 

 
Mødetidspunkt 

 
Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19.00 

 
Sted 

 
Østergade 22, Ringkøbing 

 
Deltagere 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gæster 

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

Simone Larsen 
Frank Knudsen (Afbud) 
Anne Grethe Nielsen 

 
Kent Nygaard deltager under pkt. 6. 
Anita deltager muligvis under pkt. 4. 
 

Kommende møder Afdelingsmøde: 

15. november 

 

 
1. Godkendelse af 

dagsordenen             
 

 
2. Oplæg fra arbejdsgruppe 

om introduktion af nye 
frivillige og om 

afdelingsmøder (Simone 
og Karen) 

 
Der blev nedsat arbejdsgruppe på afdelingsmødet den 23. 
august. Simone og Karen præsenterer oplæg. 
 

Oplægget drøftes. 
 
 

 

mailto:tsped@rodekors.dk


Oplægget fremlægges på afdelingsmøde den 15. november. 
 
Vi fastholder at der afholdes 4 aktivitetsmøder om året, hvor et af 
møderne sætter fokus på socialt samvær.  
Et forslag er grillhygge og udendørsspil før eller efter sommerferien. 
 
Til møderne skal der sættes fokus på den gode historie, hvad oplever vi 
af gode ting i vores aktiviteter. 
Ikke alle aktiviteter skal have taletid hver gang, da møderne vil blive 
for lange. 
 
Der skal være mere fokus på de kurser Røde Kors tilbyder, som er 
aktuelle for vores frivillige og aktivitetsledere.  
Skal vi være bedre til at deltage?  
 
Alle aktiviteter skal give nye frivillige en velkomstpakke, som står nede 
i cafeen. 
Hvem bestiller dem hjem fra frivilligshoppen når vi mangler? 
 
Alle frivilligaftaler skal samles et centralt sted, flere indeholder private 
oplysninger, hvilket ikke er rart at have ansvaret for.  
I første omgang er det aktivitetslederen, der skal opbevare dem et 
sikkert sted. 
  
Der skal være en guide lavet af bestyrelsen til nye aktivitetsledere, 
med nyttige oplysninger og kontaktinformationer på konsulenter osv. 
 
Vores sociale medier skal opdateres, så der kommer mere 
opmærksomhed på vores arbejde og aktiviteter. 
 
 
 

 
3. Mail- og filsystem 

 

Aftale om, at bestyrelsesmedlemmer (der fortsætter efter 
generalforsamlingen) fremover anvender systemet. 

Vejledning om systemet blev udsendt i sidste uge. 
 

 

4. Cafeen 
 
 
 
 

 

- Lokalesituationen: Se vedhæftede tegninger af 
stueetagen i nr. 24. 
Cafeen mangler plads. 18-20 brugere i snit, og tendensen 

er stigende, muligvis pga. den økonomiske krise.  
Alle muligheder holdes åbne, og Anita og Thorkild 
undersøger nærmere. 
 

Skal vi hensætte midler til udvidelse? 
Bestyrelsen beslutter at sætte midler til side til en 
eventuel udvidelse. 



 
Mere fra Cafeen:  

 
- Anita fremlægger en ide om en ”gå”-fællesskab, hvor 

man mandag eftermiddag går en tur. Der er muligvis 
allerede en aktivitetsleder, der kunne være interesseret i 
at afvikle det. Bestyrelsen går ind for ideen.  

- Cafeen har stigende forbrug, og Anita vil gerne have et 
Coop-kort på 5000 kr, så der kan købes ind i de lokale 
butikker, frem for at køre til Bilka. Der er lige nu et 
kontokort til Netto på 5000 kr, men det forsøges at 
hæves til 10 000.   

- Cafeen vil gerne bruge de 2500 vi har fået fra Søsterlogen 
Klitrosen til en ny kummefryser til 4500 kr. Bestyrelsen 
bevilger resten af pengene.  

 
 

 

5. Venskabsprojekter 

 

Nu er det igen blevet tid til at overveje, om vores afdeling vil 
støtte et eller flere venskabsprojekter økonomisk.  
  

Afdelingernes støtte til Venskabsprogrammet er en væsentlig og 
markant hjælp til at nå sårbare og udsatte mennesker 
herhjemme, og i nogle af verdens mest udsatte hjørner.   
  
Her i 2022 er der 9 internationale og 3 nationale 
projekter.  Projekterne dækker internationalt en bred vifte af 
indsatser, spændende fra støtte til krigsramte familier i Ukraine 
til internt fordrevne i Etiopien.  I Danmark kan man understøtte 
hhv. Vågetjenestens, Fængselsbesøgstjenestens samt 
Sundhedsklinikkens arbejde.  
  
Hvis jeres afdeling ønsker at støtte, kan I se projekterne og 
bestille via Frivilligshoppen, hvor der også kan bestilles gratis 
plakater tilhørende hvert projekt.  
 

I 2020 og 2021 støttede vi projekter i Malawi med 10.000 kr. og 
Sundhedsklinikkerne med 10.000 kr. 
Vi støtter Malawi, Sundhedsklinikkerne og Johnny undersøger et 
tredje projekt som vi kan støtte i år, da vi har lidt større 
overskud.  
 

 

6. Forslag om ny aktivitet – 
mangfoldighed, 

 

Kent oplyser, at han udover en årlig svampetur har nogle andre 

ideer til ture man kunne tage på i naturen i løbet af året, 



naturoplevelser og 
nærvær  
 
Kent Nygaard deltager 
under behandling af 
punktet. 

såsom bæver-/krondyrsafari i Klosterheden 

samt hybenplukning/marmeladelavning. 

Vil det være muligt at søge økonomisk støtte til aktiviteten? 

Forslaget går i første omgang ud på at give brugerne fra sprogcafeen en 
oplevelse ude i naturen.  
Jordbær/hyben og svampeplukning = 3 årlige ture.  
Udgifter: kaffe/te, ved jordbærplukning skal de selv betale for de bær de 
plukker.  
Evt. åbne gruppen af brugere til alle brugere af Røde Kors – man kunne lægge 
det op i fb-gruppen. I forhold til svampeturen er det muligt, at man skal 

betale en svampeekspert for at tage med.  
Som udgangspunkt ikke kørepenge, frivillige vil sikkert gerne køre selv.  
Bestyrelsen bakker op om forslaget.  
Der skal laves særskilt konto til aktiviteten, og aktiviteten skal også have et 
navn – og Kent skal oprettes som aktivitetsleder. 
 

 
7. Korte punkter: Opfølgning, 

orientering og 
beslutninger 

 
 
 

 

 

 
• Introduktion til Røde Kors afholdt den 6. oktober. 

Velbesøgt. Gentages næste år. 
• Orientering om Byggegenbrug.  

Stor omsætning i oktober. 44 666. Godt med fremgang, vi 
håber det fortsætter. Dog også store udgifter i denne 
måned pga. varmeregning og engangsudgift til trykning 
og distribution af foldere. 
 

• Referat af møde i Kommunekredsen den 26. oktober 
(vedhæftet):  

Det overvejes at oprette aktiviteten Samværdighed  

i Kommunekredsen. (Se vedhæftede fil). Frivillige 
skal klædes godt på, og man skal altid være to på 
hver bruger. Der kunne være et muligt samarbejde 
med G-faktor. 

• Referat af møde i Netværk MidtVest den 27. oktober 
(vedhæftet).  
           Der skal indbetales 1 procent af overskuddet i 2022  
           til Netværket.            

• Familienetværket har svært ved at trænge igennem til 
kommunen om hjælp til rekruttering af familier. 
Undersøg om de har fat i de bedste til at få kontakt til 
familierne. Måske omkring Blomstervænget 50. 

• Ansøgning til ISOBRO (vedhæftet). 
Thorkild har søgt om 13 000. 

• Økonomi (Mie). 
Det går godt. Omsat for ca. 900 000 i butikken, incl. gavekort 
til ukrainerne.  

• Kommunen udarbejder ny affaldsplan. Vi afgiver et 
høringssvar, hvor vi bl.a. vil fremsætte ønske om, at en ordning 



med at gøre materialer til byggegenbrug tilgængelige for 
frivillige organisationer gennemføres så hurtigt som muligt. 

 
8. Program for afdelings-

møde den 15. november 

 

• Oplæg om introduktion og modtagelse af frivillige 

• Oplæg om form og indhold for afdelingsmøder, herunder 
fællesspisning 

• Julehjælp 

• Venskabsprojekter. Johnny siger lidt til dette punkt. 
• Mødeplan foråret 2023 

 

 
9. Mødeplan forår 2023 

 
Forslag 
10/1 B        B: Bestyrelsesmøde 
7/2 A          A: Afdelingsmøde 
21/2 B 
28/2 GF 
14/3 B 
18/4 B 
9/5 Frivilligfest 
23/5 B 

30/5 A 
 
27/1: nytårskur 
 

 
10. Eventuelt 

Simone og Johnny er i gang med ny kommunikationsstrategi og 

er i kontakt med hovedkontorets kommunikationskonsulent, evt.   

På sigt kan vi også inddrage unge mennesker (gymnasieelever), 

men først når rammerne er mere på plads.  

Jørgen flytter i løbet af november, men er her lidt endnu. 

Cafeens mobiltelefon er koblet op på Jørgens navn, og dette skal 

ændres. Thorkild snakker med Anita om cafeens behov for en 

fastnettelefon, og undersøger priserne.  

 

 
 


