
 
 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Røde Kors Ringkøbing den 18. februar 2020 

Beretningen tager udgangspunkt i den plan for 2019, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. 

februar 2019. 

Vi vil rejse midler til at gennemføre en renovering af cafeen. 

Efter et forløb med mange afslag på ansøgninger fra forskellige fonde lykkedes det endelig at få hul på 

bylden i sidste del af 2019. Tak til Leif for vedholdenhed og tro på, at det nok skulle lykkes. Vi glæder os til 

resultatet af den renovering, vi snart skal i gang med. 

Vi vil indgå en ny aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om drift af cafeen. 

Målet var at opnå en aftale om et større tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune til drift af cafeen. Det 

lykkedes vi med, idet vi netop har indgået en aftale, som indebærer, at driftstilskuddet er forøget med 

50.000 kr. til knap 600.000 kr.  

Lidt malurt i bægeret er det dog, at aftalen er kun for ét år.  

Et led i aftalen er, at vi i 2020 skal indgå i et udredningsarbejde, hvor vi sammen med RKSK og andre 

frivillige og kommunale organisationer i byen skal afklare, om der er mulighed for at udvide 

samarbejdsfladerne. Det ser vi frem til: Kan vi i fællesskab øge tilgængeligheden af vores tilbud til gavn for 

brugerne, vil det være velkomment. 

Vi vil opretholde en sund økonomi. 

I 2018 arbejdede vi med en spareplan, hvor vi reducerede en lang række af vores udgifter. I 2019 har vi 

høstet effekten af disse tiltag. Samtidig har cafeen leveret det bedste økonomiske resultat i mere end ti år. 

De to forhold tilsammen har betydet, at vi kommer ud af 2019 med et overskud.  

Butikken har i 2019 været ramt af renoveringen af Nygade Nord. Det har sat sit præg på salget. Vi glæder os 

over, at omsætningen i månederne efter renoveringen er tilbage på niveauet før renoveringen. 

Vi vil styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, herunder firmaer og forretninger. 

Her er der tale om et mål, som man aldrig bliver færdig med. Men i løbet af 2019 har vi oplevet meget 

positivt på denne front. Vi har oplevet stor opbakning og sympati fra foreninger og forretninger i 

forbindelse med den økonomiske krise, cafeen har været i. Det samme gør sig gældende i forbindelse med 

renoveringen af cafeen. Andre gode eksempler er samarbejdet om Sorggruppen, samarbejdet om spise-

sammen-arrangementer, samarbejdet med Menighedsplejen om integrationsarbejdet, samarbejdet med 



andre organisationer om julehjælp, og ikke mindst det samarbejde vi har med en række forskellige lokale 

aktører om indsamlingen. 

Vi vil være synlige på Familiefestivallen Danmark Dejligst den 25. maj. 

Det var vi. Både med en stand i frivilligteltet og ved deltagelse i paneldebat. 

Vi vil finde en aktivitetsleder for butikken. 

Det er lykkedes. Vi er glade for, at vi i Niels Ole har fået en rigtig god leder af butikken. En glæde jeg er 

sikker på, at vi deler med de mere end 60 frivillige i butikken. 

Vi vil videreudvikle familiearbejdet. 

Takket være Ulla og andre frivillige er det lykkedes. Familienetværket mødes nu en gang hver anden måned 

– mod tidligere en gang i kvartalet. Det er vores klare overbevisning, at brugerne i netværket får skabt 

nogle relationer og får nogle oplevelser, de kan bruge i deres hverdagsliv. 

Vi vil finde frivillige til fængselsbesøgstjenesten. 

Fængselsbesøgstjenesten er organiseret på landskontoret. En forudsætning for, at vi kan gå i gang med at 

finde frivillige, er, at der er fundet en leder af aktiviteten (som er fælles med arresten i Holstebro), og at 

vedkommende er klar til at sætte gang i arbejdet i Ringkøbing. Det er ikke sket endnu. Det har derfor ikke 

været aktuelt at gå i gang med at hverve frivillige. 

Vi vil synliggøre vores arbejde på elektroniske og sociale medier. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe – under ledelse af Gitte – som har stået i spidsen for et bevidst 

arbejde med en stærkere tilstedeværelse på elektroniske og sociale medier. Det er især på Facebook, vi 

øger vores synlighed, men vi opretholder også vores hjemmeside – der er forholdsvis velbesøgt. 

Vi har i årets løb også sat fokus på Boblberg.dk, som Røde Kors i Danmark har indgået en samarbejdsaftale 

med. Boblberg.dk primære mål er at bekæmpe ensomhed, men platformen kan også bruges i arbejdet med 

at hverve frivillige. 

Vi vil arbejde på at engagere flere lejlighedsvise frivillige. 

Dette punkt har vi ikke fundet plads til at prioritere i arbejdet i 2019. 

Øvrige bemærkninger. 

Værkstedet måtte desværre lukke i foråret 2019. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men omvendt må vi nok 

erkende, at der er aktiviteter, som har sin tid. Og så glæde os over, at nogle brugere har haft glæde af 

Værkstedet i de år, aktiviteten eksisterede. 

Sorggruppen har Karen fra bestyrelsen været initiativtager til. Sammen med Medborgerhuset og 

ÆldreSagen. Arbejdet er kommet godt i gang. Vi synes, det passer fint ind i Røde Kors’ profil. 

Endelig har vi sat fokus på frivilligaftaler. Aftaler som indgås mellem hver enkelt frivillige og 

aktivitetslederen. Formålet er dels at foretage en forventningsafstemning. Dels at sikre, at den frivillige får 

adgang til elektroniske publikationer fra Røde Kors. 

Tak til Kommunekreds, til Netværk MidtVest og til medarbejdere i Røde Kors for samarbejde og inspiration.  



Tak til lokale samarbejdspartnere og støtter.  

Tak til aktivitetsledere og frivillige for jeres store indsats. 


