
 

 
 
 

 BESTYRELSESMØDE  

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

 

 

Mødetidspunkt 

 

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19.00 
 

 

Sted 
 
Østergade 22, Ringkøbing 
 

 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæst 
 

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

Christina Durinck (pkt. 2) AFBUD 
 

 

Kommende møder 

 

Bestyrelsesmøder: 

8. november 
 

Afdelingsmøder: 

15. november 
 

Introduktion til Røde Kors: 

6. oktober 
 

 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen    
          

 

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Julehjælp 
 

Vi skal træffe beslutning om, hvor mange gavekort vi i år skal søge hos 
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Landskontoret til modtagere af julehjælp. 
 

Sidste år søgte vi 60 gavekort.  
 

I år er flere familier økonomisk trængte på grund af den økonomiske 
situation. Og der er kommet nye flygtninge til vores område.  
 

Vi skal træffe beslutning om, hvor mange gavekort vi skal søge i lyset 
af den aktuelle situation.  
 

Christina Durinck deltager under behandlingen af dette punkt, hvis hun 
har mulighed for det. 
 

Grundet de stigende omkostninger til især dagligvarer, samt 
situationen i forhold til de ukrainske flygtninge, bør vi søge 100 
gavekort i år. 
 

Vi bør desuden forhandle med Lange, og få afklaret, om han ville 
være villig til at donere op til 25 procent mere per gave. 
 

 

3. Evaluering af Røde Kors 
Indsamling den 2. oktober 
 
 
  

 

Det var en rigtig fin indsamling. 
 

Alle indsamlere berettede om gode ture og søde mennesker, hvoraf en 
del også gav pæne beløb. 
 

Vi fik samlet 65.772,00 kr. sammen, og ligger lige nu nr. 24 ud af 219 
byer.  
 

I øvrigt var det dejligt nemt med Loomis, der hentede pengene 
mandag formiddag. 
 

Årets resultat er et fald på ca. 12.000 kr. fra sidste år, men det svarer 
nogenlunde til det fald Røde Kors har oplevet på landsplan – fra 15,5 
mio. sidste år til 13 mio. i år. 
 

Der skal lyde tak til Githa, Jørgen, Simone, Johnny, Per, Karen og 
Thorkild. Malte var også en stor hjælp, og han vil heldigvis gerne være 
med igen næste år. 
 

Der var enkelte indsamlere der ikke dukkede op, og der blev derfor 
rodet lidt med uddeling af de ekstra poser. 
 

Der var flere indsamlere der sagde, at der havde været andre at samle 
ind før de kom, hvilket vi fremadrettet skal tage hånd om. 
 

Fremadrettet bør vi sikre, at der er mere ro på, når poserne uddeles. Vi 
kunne med fordel udlevere poserne efterhånden som folk ankommer, 
så vi løbende kan krydse dem af. 
 

Desuden bør vi alliere os med en Excel-kyndig. Men det kan vi i 
gruppen evaluere på, når vi ses. 
 

Vi modtog kommentarer på Facebook omkring Røde Kors’ arbejde og 
generalsekretærens løn. Måske bør vi på et senere bestyrelsesmøde 
snakke om, hvordan man skal forholde sig til det.  
 



Vi oplevede en smule bøvl i forbindelse med håndteringen af de 
kontanter, der blev indsamlet på dagen. 
 

Vi bør overveje, om vi skal forsætte med at benytte ringelisterne, og i 
så fald, om vi kan gøre det mere effektivt. 
 

Frank udfærdiger en formel takkeskrivelse, som bliver fysisk omdelt 
til vores sponsorer, og en takkeskrivelse, som vi lægger ud på vores 
sociale medier. Slutteligt vil vi gerne have rykket en takkeannonce i 
Ugeavisen, hvor vi takker vores indsamlere og sponsorer. 
 

 

4. Fildeling 

 

Udveksling af erfaringer med brug af platformen. 
 

Vi – som bestyrelse – må gå foran i brugen af platformen, hvis vi skal 
lykkes med at gøre den til et redskab, som vi får gavn af i afdelingen. 
 
Vi kunne bl.a. have personfølsomme skrivelser, som fx frivillig-
kontrakter, liggende i for andre end de relevante aktiviteter lukkede 
mapper. 
 

Desuden kunne vi lægge referater fra vores forskellige møder herind. 
 

 

5. Landsmøde den 5.-6. 
november 

 

 

Drøftelse af forslag til resolution (vedhæftet). 
 

Man kunne i højere grad satse på en fysisk tilstedeværelse i 
lokalområdet med henblik på at skabe opmærksomhed omkring 
vores forskellige aktiviteter. 
 

Desuden er det vigtigt, at vi får fortalt den positive historie om det 
frivillige arbejde, og hvor givende det kan være for den enkelte. 
 

 

6. Kommunikation og 
markedsføring (Johnny og 
Simone)  

 

Vi bør overveje en mere overordnet ”forretningsmodel” for, hvordan 
vi bliver mere synlige, og hvordan vi benytter vores sociale medier 
mest effektivt. 
 

To store udfordringer i forhold til sociale medier er at skaffe 
materialer og at få hjælp fra folk med kendskab til sociale medier. 
 

Det er også vigtigt, at folk ikke bare ser vores opslag, men også får 
folk til at ”like” disse. 
 

Vi kan med fordel kontakte landskontorets kommunikations-
rådgivere med henblik på at få arrangeret en dag, hvor vi får afsøgt 
vores muligheder. 
 

Desuden skal vi satse mere på fysiske aktiviteter og arrangementer, 
hvor vi får videreformidlet den personlige historie om frivillighed. 
 

Ydermere kunne vi overveje, om vi kunne trække på  
studerende i forbindelse med udfærdigelsen af vores 
kommunikation. 
 



Marie Louise vil gerne hjælpe Johnny og Simone med at finde nogle 
unge mennesker, der kan hjælpe med de sociale medier, for det 
trænger vi til.  
 

 

7. Ændring af beløb til 
frivilligpleje? 

 

En aktivitetsleder har rejst spørgsmålet om, hvorvidt beløbet til 
frivilligpleje kan forhøjes. 
 

I dag er beløbet på 250 kr. årligt pr. frivillig, jf. frivilligpolitikken 
(vedhæftet). 
 

Vi fastholder foreløbigt beløbet til frivilligpleje på 250 kr. 
 

 

8. Korte punkter:  
Opfølgning, orientering og 
beslutninger 

 
 
 

 

 

 
Orientering om Byggegenbrug 

I august måned landede vi på en omsætning på 25.000 kr., hvilket er 
omkring det højeste niveau hidtil. I september lå vi på omkring 20.000. 
 

Generelt oplever vi et bredere kundegrundlag og en generel fremgang.  
 

Fremadrettet vil vi ud med husstandsomdelte brochurer, hvor vi 
opfordrer folk til at donere materialer. 
 
Status i nørkler-arbejdet 

Charlotte oplyser, at man mødes i nørkler-aktiviteten, hvor der er en 
god stemning, og at der er blevet taget godt imod ideen om, at der 
skal produceres til grupper i Danmark, som har brug for det. Nørklerne 
har desuden produceret tøj, der bliver afsat i Butikken. 
 
Generelt 

▪ Introduktion til Røde Kors bliver gennemført d. 6. oktober med 9 
tilmeldinger. 

 

▪ Vi i er forsat dialog med Anita omkring pladsmanglen i Caféen. På 
sigt vokser vi måske ud af de fysiske rammer, hvilket i så fald vil 
give nogle udfordringer. 

 

▪ Vi spørger aktivitetslederne på mødet, om der fremadrettet er 
tilslutning til at spise sammen i forbindelse med afdelingsmøder. 

 

▪ Arbejdet med sikkerhed omkring trappen i gården forsætter. 
 

▪ Der er møde i Kommunekredsen den 26. oktober, som foregår i 
Caféen. 

 

▪ Der blev afholdt on-line-workshops om ny NATIONAL STRATEGI 
den 13. og 14. september. 

 

▪ Solvej og Lone overtager opgaven med at finde børn, som deltager 
på Ungdommens Røde Kors’ sommerlejre. 

 

▪ Simone og Mie er tovholdere på nytårskuren i år. 
 

▪ Butikken kører strålende med en omsætning på ca. 97.000 kr. 
 

▪ I afdelingen har vi søgt 112.000 kr. i §18-midler, hvoraf 



familienetværk og børnelejr er de største ansøgere. 
 

 

9. Eventuelt 
 

 

 


