
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 10. august 2022 
 
Dagsorden  
  

1. Godkendelse af referat 
2. Intro til Samværdighed af Sara Munk Nielsen, Dorthe Johansen og Marianne 
3. Status for 1. halvår 2022 regnskab – Evald 
4. Kommunikationsindsatser i efteråret 2022: Hvilke aktiviteter skal vi 

kommunikere om? Udveksling af idéer - Lone 
5. Status på frivilligpleje: Maria, Helle, Susanne og Martin 
6. Kørselsgodtgørelse samt refusion af andre udgifter - Henrik 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

  
I mødet deltog: Henrik Kærsvang, Susanne Rystok, Martin Høegh Jensen, Poul 
Brøgger, Maria Kyvsgaard, Evald Lützen, Sanne Pabst og Lone Rosen (ref.) Afbud fra 
Helle Simonsen.  
 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Referatet fra bestyrelsesmødet 9. juni blev godkendt. 
 
Ad 2) Intro til samværdighed 
Sara og Marianne fortalte om indsatsen samværdighed, som går ud på at mindske 
ensomhed og bekæmpe isolation blandt psykisk sårbare mennesker. Fra Røde Kors’ 
side bidrages der med frivillige samværsvenner, som bliver uddannet til opgaven. 
 
På baggrund af det meget inspirerende oplæg besluttede bestyrelsen efterfølgende at 
indlede en samværdighedsindsats i Silkeborg-afdelingen. Der er allerede to 
interesserede aktivitetsledere.  
 
Ad 3) Status for 1. halvår 2022 regnskab  
Evald gennemgik budget og status for forbrug i 2022. Hovedbudskaber: 

• Lille stigning i medlemstal og dermed medlemskontingent 

• Husleje til butikken er steget pga. inflation. El-udgiften er steget voldsomt pga. 
prisudviklingen. 

• Stor stigning i indtægten fra butikken 

• Fra førstehjælp er der indtil videre genereret uventet stort overskud i 2022, bl.a. 
pga. erhvervskurser. 

• Vi har haft fået en hel del tilskud fra fonde. Vi opprioriterer evt. indsatsen med 
at søge fonde (Martin er tovholder). 

 
Alt i alt har afdelingen en god økonomi med stigende overskud. Bestyrelsen 
udvekslede kort idéer om, hvad overskuddet skal bruges til: Investeringer, flere penge 
til visse aktiviteter, …?  
 



 
Ad 4) Kommunikationsindsatser i efteråret 2022: Hvilke aktiviteter skal vi 
kommunikere om? Udveksling af idéer. 
Følgende forslag kom frem: 

• Landsindsamling – Lone tager fat i Jørn om kommunikationsstrategi 

• Førstehjælp (Lone er i løbende kontakt med Vagn Høst) 

• Blikfang fx i form af roll-up i butikken 

• Informere om muligheden for at blive frivillig 

• Deltage med roll-ups til Regatta, late night mm. 
 
Idéerne tages med videre til næste møde i kommunikationsgruppen (17. august). 
 
Ad 5) Status på frivilligpleje 
Det endelige program for mødet mellem aktivitetslederne og bestyrelsen den 14. 
september blev aftalt. Lone sender invitation ud med frist 5. september. 
 
Frivilligplejegruppen mødes inden næste bestyrelsesmøde for bl.a. at drøfte rammer 
for frivilliges aktiviteter, herunder også pkt. 6 nedenfor. 
 
Ad 6) Kørselsgodtgørelse samt refusion af andre udgifter 
Henrik nævnte eksempler på gråzoner i Røde Kors’ regler for refusion. Fx gives der 
som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse, men kan undtagelsesvis gøre det efter en 
konkret vurdering. Dette og andre gråzoner skal drøftes af frivilligpleje-holdet, og hvor 
det er hensigtsmæssigt, vil vi fastlægge enkle retningslinjer.  
 
Ad 7) Eventuelt 
a) Der er behov for hjælp til landsindsamlingen 2. oktober. Poul er i kontakt med Jørn 
Pagh. Martin, Maria og Henrik hjælper gerne. 
b) Ok til overforbrug på 400 kr. til kreativ aktivitet for ukrainere. 
 
Ad 8) Næste møde 
Næste møde bliver 7. september 2022. 
 
 


