
 

 

 

Beretning ved generalforsamlingen i Røde Kors Ringkøbing den 20. februar 2018 

2017 har været præget af usædvanligt mange udskiftninger på afgørende poster i Røde Kors Ringkøbing: 

Bente Larsen stoppede i marts som leder af butikken efter 15 år på posten. 

Vores leder af cafeen gennem 11 år, Inge Merete Pedersen, stoppede på arbejdsmarkedet og dermed også 

som medarbejder hos os i foråret 2017. 

Susanne Rystok, der har været med i bestyrelsen i knap ti år, er trådt ud af bestyrelsen, og er også stoppet 

som leder af familiearbejdet. 

Og Anne Brodersen og Niels Andersen, som har været en del af afdelingens DNA i cirka 15 år, flyttede fra 

byen i efteråret. 

Videre er Anne Marie Thorup stoppet som leder af integrationsarbejdet. Ligesom Susanne er Anne Marie 

dog stadig frivillig i Røde Kors. 

Endelig måtte vi i foråret 2017 tage afsked med vores medlem af bestyrelsen Lizzie Bøggild, som ikke 

længere er iblandt os. 

Det betyder, at der er kommet en række nye folk til. 

Efter at Henning Rasmussen og andre gode kræfter i nogle måneder gjorde en kæmpeindsats for at holde 

cafeen kørende, startede Ulla Bjerg Thomsen som daglig leder af cafeen den 1. august. Der skal lyde en stor 

tak til Henning og co. for jeres indsats. Og vi glæder os over, at Ulla hurtigt har fundet sig til rette i cafeen 

og på en god måde præger hverdagen her, og også over at samarbejdsrelationerne bl.a. med kommunale 

samarbejdspartnere er blevet styrket. 

I nørklerarbejdet, som Anne stod i spidsen for i mange år, var der en glidende overgang på lederposten, 

som Charlotte Søborg nu varetager. 

Pia Vestergaard har overtaget dirigentstokken i indsamlingsteamet efter Niels. 

Og Jette Annasofie Lunding har sat sig i spidsen for afdelingens internationale arbejde. 

På integrationsområdet skulle der to til at erstatte Anne Marie. Else Kirkegaard har nu ansvaret for støtte- 

og kontaktfamilieordningen. Og Marianne Albinus styrer sprogcafeen. 

Endelig har Dorthe Hvam påtaget sig lederrollen i familiearbejdet – efter Susanne. 



På de fleste poster har vi altså fundet afløsere for ”de gamle der faldt”. Men vi mangler stadig en medleder 

i besøgstjenesten, hvor vi har tradition for at have to ledere. Og det er heller ikke lykkedes for os at finde en 

ny leder af butikken. Heldigvis drives butikken kompetent videre af et aktivitetsudvalg med Karen 

Margrethe Andersen i spidsen. 

Så meget under overskriften ”Personalenyt”. Vi vil også give en kort status på de punkter, vi på 

generalforsamlingen i 2017 vedtog skulle være pejlemærker for årets arbejde i foreningen. 

Cafeens fremtid og profil.  

Vi arbejdede med cafeens fremtid og profil på en række dialogmøder - i bestyrelsen, med aktivitetslederne 

og med brugerne i cafeen. Anledningen var naturligvis det lederskifte, der skulle ske. Vi bygger videre på 

det solide fundament, der er lagt, men med mere vægt på sund kost, lidt flere aktiviteter, og en højere 

prioritering af samarbejdsrelationer udadtil. Vi har også arbejdet med cafeens fysiske rammer. På 

nuværende tidspunkt ligger der et gennemarbejdet oplæg til en forbedring af disse. En væsentlig opgave i 

det kommende år, bliver at rejse midler til at gennemføre ændringerne. 

Konsolidering af familiearbejdet. 

Hidtil har det været sådan, at vores familiearbejde primært har været en årlig familielejr. Vi har i 2017 taget 

skridt i retning af, at man også mødes nogle gange i løbet året. 

Oprettelse af en fængselsbesøgstjeneste. 

Ansvaret for Røde Kors’ fængselsbesøgstjeneste er forankret i landsforeningen. Bl.a. på grund af 

omrokering af personale i Røde Kors er man ikke i 2017 kommet i mål med at få oprettet en besøgstjeneste 

ved arresten i Ringkøbing. 

Vi vil arbejde på at engagere flere ad hoc-frivillige. 

Om vi er lykkes med det kan diskuteres. Vi har flere registrerede ad hoc-frivillige end sidste år, da vi tog hul 

på indsatsen på generalforsamlingen. Men vi vil gerne have endnu flere. Og vi får brug for nogle, når (hvis) 

vi skal i gang med renovering af cafeen. 

Vi vil arbejde på at få en Røde Kors-festival op at stå. 

Bestyrelsen har besluttet sig for at parkere dette projekt. Dels har Susanne Rystok, som stod i spidsen for 

arbejdet med en Røde Kors-festival, som nævnt trukket sig fra bestyrelsen. Dels kommer vi i den 

kommende tid (forhåbentlig) til at bruge mange kræfter på renovering af cafeen. 

 

Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side lyde en tak til de frivillige, der vælger at bruge deres fritid til 

gavn for andre. Og tak til aktivitetsledere for samarbejdet i årets løb og for jeres engagement og bidrag til 

udvikling af foreningens arbejde. 

 


