
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 7. september 2022 
 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat 
2. Lone orienterer om kommende kommunikationsaktiviteter 
3. Status for vores arrangement 14. september 
4. Status på frivilligpleje: Maria, Helle, Susanne og Martin 
5. Forplejning for sygehustjenesten – 440 kr. om ugen, John Jensen 
6. Jørn beder om hjælp til landsindsamling 
7. Sejltur med Hjejlen 
8. Julehjælp – hvem står for det i år? 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 

 
 
I mødet deltog: Henrik Kærsvang, Susanne Rystok, Martin Høegh Jensen, Poul 
Brøgger, Maria Kyvsgaard (på Teams), Helle Simonsen og Lone Rosen (ref.).  
 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet 10. august blev godkendt. 

 
Ad 2) Orientering om kommende kommunikationsaktiviteter 

a) Kommunikationsteamet har efter oplæg fra Maria udarbejdet en folder om alle 
de lokale aktiviteter. Den er på vej i trykken og kan tages med til 
arrangementer, ligge i butikken mv.  

b) Der er planlagt en tematiseret SoMe-kampagne med hver enkelt aktivitet som 
selvstændigt tema. Der tages hul på temaerne fra næste uge, hvorefter 
kampagnen vil køre ca. hver anden uge, i første omgang til og med december. 
Der var enkelte kommentarer til timingen af fx kampagnen om julehjælp. 
Kommunikationsteamet koordinerer med de ansvarlige til den tid. 

c) Vi producerer hen over efteråret en roll-up, som kan tages med til 
arrangementer og evt. stå i butikken. 
 

Ad 3) Aktivitetsledermøde 14. september 
Der er 17 tilmeldte; dvs. de fleste aktiviteter er repræsenteret. Lone rykker dem, der 
ikke har meldt tilbage. Der er bestilt mad og lokaler. 
 
Dagsordenen er på plads og er fleksibel; vi holder os ikke strengt til de afsatte 
tidsintervaller, og det forventes, at kommunikation tager mindre end en halv time, så 
der bliver bedre plads til at drøfte frivilligpleje. Susanne styrer mødet.  

 
Ad 4) Status på frivilligpleje: Maria, Helle, Susanne og Martin 
Der lægges ved mødet 14. september op til, at aktivitetslederne byder ind med deres 
bud på god frivilligpleje. Frivilligplejegruppen laver grupper på forhånd, så de er klar til 
mødet. Vi skal gøre opmærksom på, at man godt må bruge penge på frivilligpleje. 



 
 
Der vil bl.a. blive drøftet forslag til aktiviteter, der anerkender de frivillige (som 
minimum velkomstbrev og evt. tak-for-indsatsen-brev). 
 
Bestyrelsens ambition er at skabe overblik over gode idéer til frivilligpleje og evt. 
samle dem sammen i en slags drejebog/håndbog. 

 
Ad 5) Forplejning for sygehustjenesten  
Prisstigning til 440 kr./uge til kaffe og kage, fordi sygehuset har skiftet leverandør, som 
er dyrere. Vi vil forsøge at få en aftale med sygehuset om at levere (dele eller hele) 
forplejningen til de frivillige. Hvis det ikke lykkes, er bestyrelsen indstillet på, at Røde 
Kors Silkeborg betaler udgiften. 

 
Ad 6) Landsindsamling 2. oktober 
Maria, Poul, Henrik og Martin hjælper søndag. Poul hjælper derudover på gymnasiet 
ugen op til indsamlingen og kan godt finde flere frivillige, hvis der er brug for det.  
 
Ad 7) Sejltur med Hjejlen 
Nogle af de ældre frivillige har udtrykt skuffelse over, at turen med Hjejlen ikke blev 
gennemført i år. Det var en bevidst beslutning fra bestyrelsen, fordi vi vil erstatte turen 
med en sommerfest med en oplægsholder eller andet, så den appellerer til en bredere 
skare af frivillige. Vi skulle dog have kommunikeret om dette tidligere. 
 
Frivilligplejegruppen tager initiativ til sommerfesten, og Henrik taler med den frivillige, 
som gav udtryk for skuffelsen. 
 
Ad 8) Julehjælp 
Det blev især drøftet, hvordan vi sikrer, at det er de værdigt trængende, der får 
julehjælpen. Vi hører kommunen, hvor mange familier, de mener, har brug for 
julehjælp. Martin snakker med Jørn.  
 
Sidste år kom landskontoret med de fleste penge.  

 
Ad 9) Eventuelt 
Der blev drøftet diverse fremtidsplaner; fx en genbrugsmøbelbutik. Susanne spørger 
Thorkild Slot om oplæg enten 8. november eller 17. november. 

 
Ad 10) Næste møde 

Næste møde bliver 6. oktober 2022. 
 
 


