
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Silkeborg 12. december 2022 
 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat  
2. Orientering om kommunikationsaktiviteter, Lone 
3. Status på frivilligpleje: Maria, Helle, Susanne og Martin 
4. Status på julehjælp – Martin 
5. Forberedelse til generalforsamling februar 2023 
6. Budget 2023, Evald 
7. Ny aktivitetsleder til at overtage ferielejr  
8. Eventuelt 
9. Næste møde  

 
I mødet deltog: Henrik Kærsvang, Martin Høegh Jensen, Poul Brøgger, Maria 
Kyvsgaard, Helle Simonsen, Susanne Rystok, Evald Lützen og Lone Rosen (ref.).  
 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet 6. oktober 2022 blev godkendt. 
 
Der blev den 22. november 2022 holdt et møde for bestyrelsen med oplæg ved 
Thorkild Slot fra RK Ringkøbing som inspiration til at overveje perspektiverne i et 
Røde Kors-hus i Silkeborg. Han fortalte om afdelingens aktiviteter, herunder et 
værested (Røde Kors-caféen), som holder åbent tre timer hver dag. Typisk spiser 20-
25 personer med dagligt for ca. 40 kr. Caféen har en fast, lønnet medarbejder, resten 
er frivillige. Derudover lejer RK Ringkøbing et andet lokale (400 m2), hvor der bl.a. er 
en byggegenbrugsbutik. 
 
Ad 2) Orientering om kommunikationsaktiviteter 
Der er gennemført temauger på SoMe om mentorordningen, om Blichers-banden og 
til dels om landsindsamlingen. Da den frivillige, der stod for temaugerne, desværre er 
standset, kommer resten af kampagnen til at køre i lavere tempo.  
 
Der er lagt en del opslag på SoMe om familienetværket, Blichers-banden, julehjælp, 
førstehjælp for børn mm. Der var meget stor interesse for opslaget om julehjælp.  
 
Der er lavet foldere og plakat om den nye aktivitet, samværdighed.  
 
Vi har lagt billet ind på en gratis reklamefilm om butikken, som Th. Langs har tilbudt. 
Der er konkurrence om at få lavet filmene, så vi er ikke sikre på, at det lykkes, men vi 
har umiddelbart fået positiv respons. Afgørelsen skulle komme i løbet af december.  
 
Butikken holder møde 9. januar, hvor et af emnerne er butikkens aktivitet på de 
sociale medier. Lone deltager. 



 
Lone har besluttet at trække sig som aktivitetsleder for kommunikation, men fortsætter 
i kommunikationsgruppen og i bestyrelsen. Aktivitetslederposten er slået op på 
frivilligjob.dk og Facebook/Instagram.  
 
Ad 3) Status på frivilligpleje 
Frivilliggruppen har lavet Excel-oversigt over frivillige med kontaktoplysninger, start- 
og slutdato mm til brug for fx jubilæer. 
 
Gruppen har opdateret vores lokale regler for frivilligpleje i overensstemmelse med 
bestyrelsens bemærkninger på et tidligere møde. Gruppen forventer at gøre arbejdet 
færdigt i januar og skriver det i en folder til uddeling blandt aktivitetsledere/frivillige.  
 
Ad 4) Status på julehjælp  
Den store, fælles julehjælpskampagne, som Midtjyllands Avis tog initiativ til, indbragte 
ca. 1 mio. kr., som er fordelt mellem de deltagende organisationer, der hver især 
sørger for at dele pengene videre ud i form af julehjælp. 
 
Martin orienterede om de mange forberedelser til Røde Kors’ store julehjælps-
uddeling i Lunden 15. december. Hele bestyrelsen samt fire andre frivillige deltager, 
og opgaverne blev fordelt efter behov.  
 
Ad 5) Forberedelse til generalforsamling februar 2023 
Datoen for generalforsamlingen blev aftalt til 22. februar 2023 kl. 18.30. Vi arrangerer 
spisning og et underholdende indslag for medlemmer og frivillige. Maria og Susanne 
arrangerer. 
 
Det blev besluttet, at Henrik sender et jule- eller nytårsbrev ud til frivillige og 
medlemmer, hvor datoen for generalforsamlingen fremgår sammen med en opsamling 
på udvalgte emner fra 2022. Lone og Maria laver udkast. 
 
Ad 6) Budget 2023 
Der blev fremlagt et flot perioderegnskab pr. 30.11 2022, som på grund af den store 
aktivitet og omsætning, særligt i butikken og førstehjælpskurserne, førte til forhøjelse 
af budgettet i 2023 i forhold til 2022. 
 
Vi har fortsat 10.000 kr. stående til et arrangement for børn. Det blev besluttet at 
bruge pengene til et arrangement i regi af familienetværket. Der kommunikeres om det 
på SoMe, og det vurderes, om avisen skal kontaktes. 
 
Ad 7) Ny aktivitetsleder til at overtage ferielejr 
Vi inviterer den hidtidige aktivitetsleder, Jørn Pagh, til at fortælle om opgaven, når 
generalforsamlingen er afviklet.  
 
Ad 8) Eventuelt 
Vi laver hvervekampagne i begyndelsen af 2023, nok februar-marts, da det vil ligge 
fint i forlængelse af den store interesse for julehjælp. 
 
Ad 9) Næste møde bliver fredag den 6. januar 2023 kl. 19. 


