
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 7. marts 2022 
 
Konstituering 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med 8 medlemmer. 
 
Valgt på generalforsamlingen 28. februar 2022:  

• Martin Høegh Jensen (valgt for 2 år) 

• Helle Nygaard Simonsen (valgt for et år) 

• Maria Kyvsgaard (valgt for et år) 

• Lone Rosen (valgt for 2 år), sekretær 
 
Tilknyttet som kasserer på generalforsamling og udpeget efterfølgende af 
bestyrelsen: Evald Lützen. 
 
Valgt tidligere:  

• Henrik Kærsvang (valgt som formand på generalforsamlingen) 

• Susanne Rystok 

• Poul Brøgger, næstformand 
 
Til stede var alle undtagen Evald Lützen. 
 
Ukraine og paratnetværk 
 
Kommunen har ansvar for at organisere indkvarteringen, hvis Silkeborg skal modtage 
flygtninge fra Ukraine. Røde Kors er blevet bedt om at være til stede.  
 
Der er 66 parathjælpere, som allerede er varslet via mail fra Anna Høybye fra 
landskontoret.  
 
Når parathjælperne er til stede, skal der samtidig være Røde-Kors frivillige, fx fra 
besøgstjenesten, vågetjenesten eller patientstøtter, da parathjælperne typisk ikke har 
samme forudsætninger for at varetage opgaven som Røde Kors-frivillige. 
 
Maria hjælper med den administrative koordinering og beder i første omgang de 
relevante aktivitetsledere om at sende Anna Høybyes brev videre til de frivillige. 
Kontakter også Ungdommens Røde Kors.  
 
Kommunen har ansvaret for flygtningene (kontaktperson Mathilde Busk Nedergaard), 
og det blev derfor besluttet, at RK Silkeborg i første omgang begrænser sin opgave til 
at være til stede for flygtninge, herunder koordinere tilstedeværelsen. I anden omgang 
kan familiearrangementer og lignende komme på tale, afhængigt af behovet.  
 
Det kan også være en mulighed af give flygtningene adgang til at forsyne sig i 
butikken, som landskontoret har nævnt på et møde med formændene. Også 
afhængigt af behovet og tages op igen, hvis det bliver aktuelt. 
 



 
 
Potentielle mødedatoer, hvis akut behov for at mødes i bestyrelsen pga. 
flygtningesituationen: 17., 24. og 31. marts, kl. 19.  
 
Henrik bestiller veste og Røde Kors-aftaler.  
 
Flere i fællesskab 
Drøftet om vi skal sætte et initiativ i gang a la Ældresagens onsdagscafé. Susanne 
taler med landskontoret om evt. retningslinjer for samarbejde mellem Røde Kors og 
andre foreninger.  
 
Vi inviterer evt. Bente Nielsen fra Ældresagen til næste bestyrelsesmøde.  
 
Fast procedure for rekruttering af frivillige? 
 
Brainstorming: 

• Mest effektivt at prikke andre direkte til at være frivillige? 

• Brug af sociale medier til generel synliggørelse, jf. kommunikationsgruppens 
planer, som der arbejdes videre med.  

• Skærm i butikken, som viser de lokale aktiviteter? De har det i Ringkøbing-
butikken.  

• Kommunens frivilligcenter laver messer.  
 
Kommunikationsteamet kan gå bredt ud med annoncer på Facebook, hjemmeside 
eller andre steder. Aktivitetsledere, der har brug for bistand til den type indsatser, kan 
kontakte Lone.  
 
Mere individualiserede indsatser – fx at opfordre bekendte til at blive frivillige - 
afhænger af typen af aktivitet, og her vil indsatsen ligge hos aktivitetslederen eller 
andre inden for den pågældende aktivitet.  
 
Forventningsaftale 2022: 
 
Vi har indtil videre følgende mål for 2022: 

• ”Opstartsmøde” for bestyrelsen snarest muligt med deltagelse fra 
landskontoret, hvor vi taler om opgaver og rollefordeling. Henrik tager kontakt.  

• Aktivitetslederne indkaldes til møder to gange om året om opgaver, 
udfordringer og brug af bestyrelsen. Første gang inden sommerferien, næste 
gang i efteråret. Vi vil være en synlig og åben bestyrelse! 

 
Omfanget af opgaver i kølvandet på Ukraine-krisen kan få konsekvenser for, hvor 
mange kræfter vi kommer til at bruge på andre aktiviteter.  
 
Næste ordinære møde: 
Onsdag den 6. april kl. 19.  
 
 
Referent: Lone Rosen 


