
  
 
 

 AFDELINGSMØDE  

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

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

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

1. Velkomst og præsentation Velkommen til Kent Nygaard som opretter en ny aktivitet i 
Røde Kors med fokus på nærvær og naturoplevelser. Det 
kunne være at plukke jordbær, svampe, hyben el. lignende. 
Tanken var folk fra sprogcafeen, men det kan også sagtens 
udvides til brugere i cafeen.  
Også velkommen til Karin Lindgaard: Aktivitetsleder for 
brugerne af cafeen – blandt andet gåture med brugerne.  
 

2. Godkendelse af dagsordenen  
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3. Oplæg om introduktion og 
modtagelse af nye frivillige. 

 
Der skal være mere fokus på de kurser Røde Kors tilbyder, 
som er aktuelle for vores frivillige og aktivitetsledere, så flere 
vil deltage. Fremadrettet kan bestyrelsen være bedre til at få 
denne information ud. 
 
Alle aktiviteter skal give nye frivillige en velkomstpakke, som 
står nede i cafeen. Simone sørger for at bestille nye hjem fra 
frivilligshoppen, når det bliver nødvendigt. De forskellige 
aktivitetsledere sørger selv for at få papir i, som er relevant i 
forhold til deres aktivitet.  
 
Frivilligaftaler: I første omgang er det aktivitetslederen, der 
har ansvaret for alle frivilligaftalerne og skal opbevare dem et 
sikkert sted, da de indeholder private oplysninger. 
 
Der skal være en guide lavet af bestyrelsen til nye 
aktivitetsledere, med nyttige oplysninger om vores lokale 
afdeling og kontaktinformationer på konsulenter osv. Det er 
bedst at lave noget, som ikke er tidsbestemt, men mere 
overordnet. De forskellige aktiviteter kan præsenteres, men 
ellers skal man søge på hjemmesiden for at få nærmere 
informationer? Så de ikke skal opdateres hver gang der sker 
en udskiftning. 
 
Vores sociale medier skal opdateres, så der kommer mere 
opmærksomhed på vores arbejde og aktiviteter. 

4. Oplæg om form for og indhold 
i afdelingsmøder 

På afdelingsmødet den 23. august nedsatte vi en 
arbejdsgruppe, der skulle arbejde med oplæg bl.a. om 
afdelingsmødernes form og indhold. 
Gruppen består af Karen, Simone, Inge-Lise og Charlotte. 
Gruppen præsenterer sit oplæg. 
 
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, og 
hvad vi oplever af gode ting i vores aktiviteter.  
Ikke alle aktiviteter skal have taletid hver gang, da møderne 
vil blive for lange. 
Der laves en ”køreplan” så vi når igennem alle aktiviteter på 
et år, og det skal stå på dagsordenen, hvem der er i fokus til 
næste møde.  
 



 

5. Venskabsprojekter (Johnny) Johnny giver en orientering om, hvilke venskabsprojekter vi 
støtter i 2022.  
Venskabsprojekter er projekter rundt om i verden, som vi 
traditionelt sender støtte til.  
De seneste to år har vi støttet i Malawi og sundhedsklinikker 
(i Danmark). Vi har støttet hver med 10 000. Da økonomien i 
år er god, vil vi i år støtte endnu et projekt, og har valgt at 
støtte i Ukraine. Her kan man understøtte internt fordrevne 
og hjælpe venskabsbyer, der skal husere dem. Der 
understøttes også Røde Kors generelt i Ukraine. Dette støttes 
også med 10 000 kr. 
 

6. Indledende overvejelser om at 
finde større lokaler til vores 
aktiviteter 

Baggrunden for overvejelserne om større lokaler er et 
sigtende antal brugere i Cafeen, hvilket sætter de fysiske 
rammer under pres – både i cafelokalet og i forhold til 
køkkenfaciliteter. 
 
Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt alene 
er tale om indledende sonderinger. Om, der skal etableres en 
løsning med større fysiske rammer, vil afhænge af, om det 
stigende antal brugere viser sig at være en vedvarende 
situation. 
Når punktet kommer til drøftelse nu, er det for at forsøge at 
være på forkant med en situation med behov for mere plads. 
 
På mødet vil der blive præsenteret nogle kriterier, som kan 
indgå i vurderingen af mulige løsninger på det eventuelle 
behov for udvidelse af de fysiske rammer. 
 
Arbejdsgruppe: Thorkild og Anita.  
 
 
Kriterier:  

• Imødekomme cafeens behov for mere plads, herunder 
bedre køkkenfaciliteter.  

• Rumme alle Røde Kors-aktiviteter (minus 
genbrugsbutikkerne) 

• Overkommelig anlægsudgift 

• Mindst mulig forøgelse af driftsudgifterne 

• Central beliggenhed 
Handicapegnede faciliteter. Obs: handicapadgangen 
vil være en vigtig faktor, hvis vi skal søge penge til 
renovering/udvidelse. 



7. Mødeplan for første halvdel af 
2023 

Bestyrelsen foreslår følgende mødeplan for foråret 2023: 
 
Nytårskur: 
27. januar 
 
Generalforsamling: 
28. februar 
 
Frivilligfest/nålefest: 
8. maj 
 
Bestyrelsesmøder: 

10. januar 
21. februar 
14. marts 
18. april 
23. maj 

 
 
Afdelingsmøder: Bemærk ændrede datoer:  
8. februar 
31. maj 
 
 

8. Kort nyt  
 

- Indsamling den 2. oktober (Marie Louise) 
God indsamling, ca. 66. 000 kr. samlet ind. På trods 
af et mindre fald, så ligger vi helt på linje med 
indsamlingen på landsplan. Indsamlingsgruppen er 
efterhånden meget lille, så ML efterlyser flere 
medlemmer, hvis nogen har lyst, eller kender 
nogen der har.  

- Økonomi  
Stærk økonomi da butikken i Nygade har haft 
usædvanlig høj omsætning. Butikken kan godt 
bruge flere frivillige, og det samme gælder i 
byggegenbrug – så sig gerne til, hvis man kender 
nogen.   

- Oprettelse af ny aktivitet med afsæt i Cafeen 
(gåture) Er gennemgået i punkt 1. 

- Julehjælp 
Papirerne ligger i cafeen, og fristen for ansøgning 
er 25. nov. Uddelingen vil finde sted d. 16. 
december fra kl. 14.00. Familienetværket vil være 
til stede den dag, og gøre lidt reklame for 
aktiviteten. Der forsøges at skaffe tolk til dagen 
hvor de deler ud.  



Sedlerne skal udfyldes i cafeen. Det kan måske på 
sigt være nødvendigt med en form for 
dokumentation for, at man har børn under 18, så 
der ikke bliver snydt. Det skal tjekkes med 
hovedkontoret, om det er ok.  

- Introduktion til Røde Kors gennemført den 6. 
oktober 
11-12 deltagere. God aften.  

- Valg til bestyrelsen 2023 
Jørgen træder ud, og vi mangler en afløser.  
 

9. Eventuelt Nørklerne har ændret fokus, da de ikke længere kan aflevere 
deres nørklerier i Hviderusland. De er gået forskellige nye 
veje, bl.a. til butikker, til kirkens korshær (hjemløse), 
børnehaver/sfo’er mm. Deres arbejde er hurtigt blevet 
omstillet, og aktiviteten kan køre videre.  
 
På kommunekredsmødet præsenteredes en ny indsats med 
fokus på psykisk sundhed. Samværdighed. Man kobler altid to 
aktivitetsledere, da de skal være tæt sammen med en sårbar 
gruppe. Bestyrelsen besluttede i sidste uge at opfordre 
kommunekredsen til at tage det på sig.  
 
Der er udarbejdet en liste med ”regler” for brugen af cafeen 
og især køkkenet (f.eks. ingen gryder og knive i 
opvaskemaskinen, og den skal startes før man går, og også 
helst tømmes. Ved man ikke hvor tingene skal hen, skal man 
bare sætte dem på bordet). Bemærk sortering af diverse 
affald i rummet ved siden af computeren.  
Dokumentet hænger ude i køkkenet. 
 
Familienetværket: hvor langt er vi med Røde Kors mails samt 
fildeling?  
Vi skal kontakte Røde Kors og finde ud af, hvordan man får 
Outlook til at videresende mails! 
Bestyrelsen er så småt i gang med at bruge fildelingssystemet, 
og så snart bestyrelsen er kørende, vil det blive udbredt til 
alle aktivitetsledere.  
Hvis man skal have noget på Facebook, skal man sende det til 
Johnny, så lægger han det op.  
 

 

 


