
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 6. oktober 2022 
 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat 
2. Lone orienterer om kommunikationsaktiviteter 
3. Evaluering af aktivitetsledermøde 
4. Status på frivilligpleje: Maria, Helle og Martin 
5. Evaluering af landsindsamling 
6. Annonce Seniorliv 
7. Eventuelt 
8. Næste møde – forslag om 22. november 2022 

 
 
I mødet deltog: Henrik Kærsvang, Martin Høegh Jensen, Poul Brøgger, Maria 
Kyvsgaard, Helle Simonsen og Lone Rosen (ref.).  
 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet 7. september blev godkendt. 

 
Ad 2) Orientering om kommunikationsaktiviteter 
Der kører SoMe-kampagne med temauger, jf. orienteringen 7. september. 
Kampagnen giver god opmærksomhed, og der er opnået lidt flere følgere og likes til 
selve Facebook-profilen. Kampagnen fortsætter hen over efteråret. Næste tema er 
Blichers-banden, hvor vi selv producerer en video.  
 
Vi har fået to roll-ups siden sidst. Gode som blikfang. De er flotte og var ret billige (400 
kr. pr. styk). 
 
Lone har aftalt med butikken og gymnasiet, at vi forsøger at rekruttere 
gymnasieelever, som vil fotografere i butikken og lægge opslag på Instagram.  
 
Ad 3) Evaluering af aktivitetsledermøde 
Generel enighed om, at det var en god og vellykket aften. Praktisk lidt udfordringer 
pga. snævre fysiske rammer, men det gik alligevel. 
 
Et af ønskerne fra de frivillige var, at bestyrelsen gerne må være mere synlig på 
møderne i de enkelte aktiviteter. Henrik har siden været med på et af 
sygehustjenestens møder – rigtig god oplevelse for alle parter. 
 
Frivilliggruppen har samlet op på drøftelserne på aktivitetsledermødet og arbejdet 
videre, jf. punkt 4. 
 
Ad 4) Status på frivilligpleje: Maria, Helle og Martin 
Frivilligplejegruppen havde oplæg med forslag til frivilligpleje, blandt andet inspireret af 
aktivitetsledermødet. 



 
På baggrund af gruppens oplæg drøftede vi følgende emner: 

1. Anerkendelse ved 10-, 25-, 40- og 50-års-jubilæum. Hvor meget må der bruges 
på arrangementer i den anledning, fx til forplejning? Før vi lægger os fast på 
beløb, undersøger gruppen, hvor mange af de forskellige typer jubilarer der 
forventes i de kommende år. 

2. Budget for forplejning til almindelige frivilligmøder, udflugter, sommerfest, 
julefrokost mm. Enighed om at der skal laves retningslinjer med vejledende 
beløb: De frivillige skal opføre sig økonomisk fornuftigt, men det er i orden, at 
der købes kaffe/kage/vand/frugt og lign. det sted, hvor møderne holdes. Det er 
også i orden at købe en sandwich, hvis det passer bedst at lægge mødet hen 
over almindelig spisetid. Ok til de beløb frivilliggruppen har foreslået. 

3. Bestyrelsens synlighed, forslag om: 
a. Julemail/særlig begivenhedsmail til alle frivillige 
b. Bestyrelsen tilbyder at deltage i aktiviteternes møder. Dette efterspurgte 

aktivitetslederne på mødet 14. september. 
 
Gruppen havde derudover forslag om opdatering af kontaktlisten for aktivitetsledere, 
konflikthåndtering i de enkelte aktiviteter, erfaringsmøder for aktivitetsledere to gange 
årligt (hvor bestyrelsesmedlemmer også deltager) og førstehjælpskurser for frivillige. 
Førstehjælp melder datoer ud, som man kan vælge imellem – en i en weekend og en 
på en hverdag.   
 
Ad 5) Evaluering af landsindsamling – nye unge kræfter efterspørges 
Der manglede indsamlere i år; antallet er faldet markant. Vi brainstormede om, hvad vi 
kan sætte i værk for at få flere indsamlere.  
 
Drøftelse af hvem der med tiden kan tage over som aktivitetsledere, når det bliver 
aktuelt. Maria og Martin træder til.  
 
Ad 6) Annonce Seniorliv 
SeniorLiv har henvendt sig med et tilbud om at annoncere for Røde Kors Silkeborgs 
aktiviteter. En annonce vurderes at ville ramme en vigtig del af målgruppen godt, men 
prisen er ret høj. Det blev besluttet, at vi først vil undersøge vores lokale behov for 
annoncering nærmere; herunder især butikkens behov for at tiltrække flere frivillige.  
 
Ad 7) Eventuelt 
Martin har talt med kommunen om julehjælp. Kommunen vil gerne finde 100 familier. 
Vi åbner også mulighed for digitale ansøgninger. Martin tager fat i potentielle 
sponsorer. 

 
Ad 10) Næste møde bliver 22. november 2022. 
 
 


