
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 9. juni 2022 
 
Dagsorden  
  

1. Godkendelse af referat 
2. Maria har bedt om assistance 
3. Samværdighed – tilbud om oplæg fra Sara Munk Nielsen 
4. Lone giver en introduktion af Teams samt mappestruktur 
5. Færdiggørelse af årshjul – Martin har lavet et oplæg 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

  
I mødet deltog: Henrik Kærsvang, Susanne Rystok, Martin Høegh Jensen, Poul 
Brøgger, Maria Kyvsgaard og Lone Rosen (ref.) Afbud fra Helle Simonsen.  
 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Det samlede referat fra bestyrelsesmøderne 2. maj og 9. maj blev godkendt. 
 
Ad 2) Maria har bedt om assistance 
Maria er tovholder for Røde Kors’ indsats i modtagelsen af ukrainske flygtninge, og 
samarbejdet med kommunen om opgaven har været udfordrende. Det har været 
sparsomt med oplysninger fra kommunen, og vi har været nødt til at holde et stort 
antal frivillige hen uden at kunne give dem tilstrækkeligt med oplysninger om, hvad de 
skulle hjælpe med og hvornår. I et par situationer har vi fået meget kort varsel fra 
kommunen om konkrete opgaver, fx et ønske om at arrangere flyttehjælp inden for 
mindre end et døgn.  
 
Susanne tilbød Maria at være sparringspartner, fx i den slags situationer.  
 
Henrik ringer til kommunen på mandag for at afstemme forventninger.  
 
Ad 3) Samværdighed – tilbud om oplæg fra Sara Munk Nielsen 
Bestyrelsen drøftede, om vi skal starte denne type aktivitet i Silkeborg, hvilket der 
umiddelbart var stemning for. Vi inviterer Sara Munk Nielsen (udviklingskonsulent fra 
landskontoret) til at holde et oplæg, som kan gøre os klogere på, hvad der skal til. Hun 
inviteres enten til arrangementet i september for aktivitetsledere (se nedenfor), til 
bestyrelsesmødet 10. august eller begge dele. Vi spørger Sanne Pabst, som står for 
Blichers-banden, om hun vil deltage.  
 
Ad 4) Demonstration af Teams og fælles mappestruktur 
Lone demonstrerede, hvordan man kommer ind på Røde Kors’ Teams / OneDrive, 
hvor vi alle kan tilgå bestyrelsens fælles dokumenter. Se vedhæftede minivejledning! 
 
Ad 5) Oplæg til årshjul 
Martin præsenterede udkast til årshjul, og bestyrelsen drøftede yderligere forslag til 
indhold og tidsplan. Martin opdaterer årshjulet og uploader det på OneDrive. 



 
 
I relation til årshjulet blev der aftalt et arrangement for aktivitetsledere den 14. 
september 2022. Susanne er tovholder. Lone laver udkast til invitation (bestyrelsen og 
aktivitetsledere inviteres). 
 
Forslag til emner for arrangementet for aktivitetsledere 14. september (vilkårlig 
rækkefølge) 

• Evt. oplæg ved Sara Munk Nielsen 

• Oplæg generelt om Røde Kors – vi overvejer oplægsholder 

• Oplæg om kommunikation i Røde Kors Silkeborg 

• Oplæg om frivilligpleje? 

• Præsentation af bestyrelsen, herunder stående invitation til aktivitetsledere om 
at deltage i bestyrelsesmøder 

• Middag 
 
Ud over årshjulet skal vi have forretningsordenen på plads med nye ansvarsområder. 
Henrik sender eksisterende forretningsorden til bestyrelsen med henblik på, at den 
bliver opdateret på baggrund af hidtidig drøftelse af strategi og ansvarsfordeling. 
Henrik og Martin laver udkast til opdateret forretningsorden og planlægger 
strategiseminar for bestyrelsen.  
 
Ad 6) Eventuelt 
 
a) Bestyrelsen er indstillet på, at den kreative gruppe af ukrainere køber ler og andet 
for op til 1000 kr. Heraf er brugt 450 kr. (Maria har købt ind). Formålet er at få gruppen 
godt i gang, så den senere kan blive selvkørende.  
 
b) Der er brug for at uddanne en ny førstehjælpsinstruktør. Førstehjælperne har en 
god kandidat og et tilbud på 15.000 kr. for uddannelsen, og bestyrelsen er indstillet på 
at betale for uddannelsen (tidligere betalte landskontoret). Vi ser det som en 
investering, da førstehjælpskurserne genererer indtægter til Røde Kors. 
 
Ad 7) Næste møde 
Næste møde bliver 10. august 2022. 
 
 


