
 

 

 
 

 

 

 Generalforsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Frank Elnegaard Knudsen 

 

 

Møde tidspunkt 
 

Tirsdag den 28. februar 2016 kl. 19.00 

Sted 
 

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

Dagsorden  
 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

Steen Løvbjerg blev valgt som dirigent. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 
  

1) Bestyrelsens beretning 
(Thorkild Sloth Pedersen) 
 

2) Beretning fra aktiviteterne  
Hver aktivitetsleder har 3 ca. minutter 
 

BESØGSTJENESTEN  
(Anne Brodersen, Karin Lund Andersen) 
 

NØRKLERNE  

(Anne Brodersen) 
 

BUTIKKEN  
(Bente Larsen) 
 

VÅGETJENESTEN  

(Mette Nørgaard) 
 

CAFEEN 

(Inge Merete Pedersen) 
 

AFDELINGENS INTERNATIONALE ARBEJDE  
(Niels Andersen)    
 

INTEGRATIONSARBEJDE 

Bestyrelsens beretning 
 

 Gerda Vestergaard i Butikken fik månedens buket 
 

 Niels Andersen fik Hendes Majestæt Dronningens Emblem 
 

 Anne Brodersen Ringkøbing Skjern kommunes pris 
 

 Værkstedet blev startet op 
 

 Integrationsarbejdet er vokset i årets løb 
 

 Butikken har oplevet en mindre fremgang i omsætningen (ca. 
40.000 kr. mere) 

 

 Vi havde et godt resultat i forbindelse med landsindsamlingen i 
oktober, resultatet på landsplan taget i betragtning 

 

Beretningen blev godkendt 

 
Besøgstjenesten 
 

 Vi har pt. 14 besøgsforhold i gang og flere på venteliste 
 

 I marts havde vi arrangement i Cafeen 
 

 I april afholdes frivilligfest i Rådhushallen (sidste år fik 4 nåle) 
 

 Vi har deltaget i møder med Frivilligformidlingen og 
Aflastningstjenesten 

 

 julefrokosten fandt sted i Cafeen for besøgsvenner, nørklere og 
besøgsmodtagere.  
 
 



 

 

(Anne Marie Thorup/Else Kirkegaard) 
 

FAMILIELEJR  

(Susanne Rystok) 
 

VÆRKSTEDET 

(Janne Lillebæk Christensen) 
 

JULEHJÆLP  

(Peter Lund Andersen) 
 

RØDE KORS INDSAMLING  
(Niels Andersen) 
 

 Nørklerne 
 

 Vi er 18 nørklere, der mødes hver mandag og 4, der arbejder 
hjemmefra 
 

 På landsplan er der ca. 5000 nørklere 
 

 1140 stykker tøj blev fremstillet i 2016 
 

 I 2017 indledes et nyt projekt med Medborgerhuset 
 

 Anne ophører som nørkleleder, og afløses af Charlotte Søborg, 
som er uddannet tekstildesigner 

 
Butikken 

 Pt. er der 65 frivillige tilknyttet 
 

 Personalemøde afholdes d. 2. marts med planlægning af 
sæsonskifte og drøftelse af deltagelse af Smid-tøjet-kampagne 

 

 Positiv tilbagemelding fra de frivillige 
 

 11. marts 2016 deltog vi i netværksmøde 
 

 Vi deltager i begivenheder indenfor Handelsstandsforeningen, 
heriblandt Open By Night og Wild West 

 

 Vi kan nu tilbyde mobilepay 
 

 Vi har en løbende annonce i Turistavisen  
 

 Meget ros for butikken 

 
Vågetjenesten 
 

 Har kørt stabilt siden 2010 
 

 Vi har et samarbejde med hjemmeplejen i Ringkøbing og 
Tim/Hvide Sande samt plejehjemmene: Fjordparken i Ringkøbing, 
Ringkøbing plejehjem, Tim plejehjem, Rosenlunden i Lem og 
Fjordglimt i Hvide Sande.  
 

 I 2016 samarbejde med Brohuset og Grønbjerghjemmet 
 

 Vi er 9 frivillige; 2 stoppede i 2016 
 

 Vi var i avisen, hvilket resulterede i 3 nye frivillige 
 

 53,5 timers vågetimer i 2016 (7 timer det værste år/65 timer det 
travleste år) 

 
Cafeen 
 

 Vi har mærket en stor støtte fra Handelsstandsforeningen 
 

 Det sidste loppemarked er blevet afholdt i år, resten blev doneret 
til Y’s Men 

 

 Vi modtog 5000 fra Rebecca logen, hvilke blev brugt til Tivolitur 
med 7-8 deltagere 

 

 Ølkælderen har stadig en sparebøsse-ordning, som sidste år 
sparede 2.700 kr. sammen 
 

 Positiv udvikling i Cafeen med et godt samarbejde med mange 
partnere. Vi mistede desværre én af vores brugere 

 
Internationale arbejde 
 

RKB-afdelingen støtter forskellige projekter:  
 

 Malawi 10.000 kr. (150.000 vil få direkte gavn) 
 

 Palæstina 10.000 kr. 
 

 Sundhedsklinikkerne 10.000 kr. (mere end 25.000 mennesker 
lever uden lovligt ophold i DK) 

 
Integrationsarbejde 
 

I RKB arbejder vi på to fronter: 
 

1) Kontaktfamilier til flygtninge med 49 frivillige, 31 etablerede 



 

 

forhold og 15 på venteliste 
Vi har haft et travlt år og man kan mærke, at 
integrationsaktiviteten stadig er i en opbygningsfase 
Integrationsteamet i kommunen samarbejder med os og har 
udfærdiget spilleregler for, hvem, der skal stå for hvad.  
Vi hjælper 56 unge og voksne og 59 flygtningebørn 
Vi har oprettet en lukket Facebook-gruppe 
Else Kirkegård afløser Anne Marie Thorup som 
kontaktperson og aktivitetsleder for familiearbejdet 
 

2) Sprog-cafeen har 24 frivillige (heraf 9 gymnasieelever) 
Vi har haft fokus på kontakt til foreningslivet  
Før sprogcafe sendes en SMS til 73 flygtninge, hvilket ikke 
altid giver resultat 
Vi har oplevet et dyk i fremmødet 
Vi må ud på skolerne og hjælpe flygtningebørnene derude 

 
Familielejr 
 

 Familielejr finansieres af §18 midler og er et gratis tilbud, siden 
2011 og afvikles over en forlænget weekend 
 

 Det drejer sig om 7-8 små familier, der ellers ikke kan komme på 
ferie 

 

 Der er 6-7 stabile frivillige 
 

 Kontakten til familierne skabes gennem Cafeen, netværk og det 
offentlige system 

 

 Vi er startet med planlægning af lejren 2017 Vesterhavshallen i 
Fjand 

 
Værkstedet 
 

 Januar 2016 startede vi  
 

 Vi mødes sidste søndag i hver måned 
 

 Det drejer sig om produktion af gaver til julehjælp 
 

 Vi har åbent 12.00-16.00 

 
Julehjælp 
 

 Julehjælpen bestod af en kasse (800 kr.) fra SuperBrugsen samt et 
gavekort på 200 til tøjbutikken 
 

 25 kasser blev uddelt mod 30 sidste år, idet mange havde søgt de 
andre organisationer 

 

 Derudover blev der givet gavekort på 175 kr. til Lange 
Legetøjsafdeling til børn under 12 år og gavekort til Tøjbutikken 
på 200 kr. til børn på12 år og derover 

 

 I alt fik 75 (heraf 25 flygtninge) julehjælp af forskellige 
organisationer 

 
Indsamling 
 

 Årets resultat var næsten 100.000 kr., hvilket er en tilbagegang 
fra sidste år (110.000 kr.), hvilket bl.a. skyldes en fordobling i 
antallet af landsindsamlinger 
 

 Der blev samlet 19.000.000 kr. ind på landsplan 
 

 24 ruter blev ikke besat, hvoraf RKB og Hee havde den største 
tilbagegang 

 

 Niels træder tilbage, men er blevet afløst af Pia Vestergaard (vi er 
syv frivillige i teamet) 

 

 Cafeen ordner pakning af poser og alt det praktiske 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab af 
Marie Hansen 

Se bilag 
Regnskabet blev godkendt 



 

 

 

4. Afdelingens fremtidige virke 
 

Bestyrelsen foreslår, at der skal arbejdes med 
følgende emner det kommende år: 
 

 Vi skal have arbejdet med cafeens fremtid 

og profil 
 

 Vi skal have konsolideret familiearbejdet 
 

 Vi skal have fundet en leder til afdelingens 

internationale arbejde, da Niels Andersen 

går af 
 

 Vi skal have fundet en (med-)leder til 

besøgstjenesten, da Anne Brodersen 

ligeledes træder tilbage 
 

 Vi vil sammen med landskontoret arbejde 

på at få en fængselsbesøgstjeneste op at 

stå. Vi har i RKB et arresthus med pt. 17 

indsatte 
 

 Vi vil arbejde på at engagere flere ad hoc-

frivillige 
 

 Vi vil arbejde på at få en Røde Kors-festival 

op at stå i 2018: vi er stadig i gang med en 

drøftelse om, hvad det nøjagtige fokus med 

en sådan festival skulle være (fx at styrke 

samarbejdet mellem aktiviteterne) 

 

Forslag til afdelingens fremtidige virke blev 
godkendt. 

5. Indkomne forslag 
 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg i 2017: 
 

 Lizzi Bøggild (stiller op) 
 

 Janne Lillebæk Christensen (stiller op) 
 

 Peter Lund Andersen (træder ud) 
 

 Leif Benjaminsen (vil gerne forsætte som 

suppleant) 
 

 Jonna Fæster (vil gerne forsat være 

suppleant)  
 

 Marie Hansen (stiller op) 
 

 Niels Andersen (træder ud) 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer 
 

 Gitte Berg Jensen 
 

 Jette Annasofia Lunding Toft 
 

 Dorthe Bülow  

 
Genvalgte bestyrelsesmedlemmer 

 Janne Lillebæk Christensen 

 Marie Hansen 

 
Som suppleanter blev følgende valgt: 

 Leif Benjaminsen 

 Jonna Fæster 
 
 
 



 

 

7.Valg af revisorer 
 

På valg i 2017: 
 

 Anne Nut Madsen (stiller op) 
 

 Aase Løvbjerg (stiller op) 
 

Begge blev genvalgt 

 

8. Eventuelt 
 

 En opfordring til alle om at skrive sig på en liste over 
interesserede i ad hoc-arbejde (der er nogle faste 
aktiviteter, der indebærer hænder og tid, såsom 
hjælp i Cafeen, i forbindelse med indsamling, 
praktisk arbejde i forbindelse med uddeling af 
julehjælp, hjælp i forbindelse med arrangementer 
etc.) 

 

 Man kunne fra bestyrelsen sende en liste ud over 
behov til forskellige ad hoc-opgaver, eventuelt i et 
elektronisk forum 

 

 Vi har fået en henvendelse fra en familie i oplandet 
til Ringkøbing, der har brug for aflastning. 
Opfordring til at melde sig eller at opfordre venner 
og bekendte til at overveje at påtage sig opgaven. 

 
 Thorkild Sloth Pedersen takkede Anne Brodersen, 

Niels Andersen og Peter Lund Andersen for deres 
indsats. 

 
AD HOC-LISTE:  
Peter Hell-Petersen (peterhell1@hotmail.com) 
Andreas Exner (info@andreasexner.dk) 
 

 

 

mailto:peterhell1@hotmail.com

