
 

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 23. februar 2016 

I afdelingen har vi i 2015 haft et fokus på at få mere liv i Røde Kors Huset. Det 

er lykkedes. Der er igangsat én ny aktivitet og en anden er på vej. Værkstedet 

er startet i januar 2016 – som et tilbud om at mødes til aktiviteter en søndag 

eftermiddag hver måned. Den anden aktivitet starter forhåbentligt inden 

længe. Det er Værket, der er et tilbud til ensomme midt i livet. 

Integrationsområdet har også bidraget til mere liv i huset. Sprogcafeen kører 

nu to gange om ugen – tirsdag eftermiddag og torsdag aften. 

Så det er godt, at vi har fået forbedret rammerne for aktiviteter i huset ved en 

mindre ombygning. 

Et nyt tiltag i 2015 – primært for butikken, men så markant en nyhed, at det 

fortjener en plads i bestyrelsens beretning - har ”Smid tøjet”-kampagnen 

været. Kampagnen gav en merindtægt til Røde Kors på 10-15 mio. kr. Den 

gentages naturligvis i 2016. 

I 2015 kom verden til Danmark. Vi husker alle de mange flygtninge, der kom 

til landets grænser i starten af september. At der kommer flygtninge, mærker 

vi også her. Der var et asylcenter i Hvide Sande sidste vinter og det er der igen 

denne vinter. Vi har været involveret i aktiviteter for beboerne på centret. Og 

butikken har bidraget med tøj. 

Røde Kors har søsat et projekt, der hedder ”Venner viser vej”. Målet er, at alle 

flygtninge skal ha’ mulighed for at få en dansk ven. I Ringkøbing har vi 

arbejdet med dette, før projektet blev lanceret. Og vi oplever en stor interesse 

blandt danskere for at være frivillige i denne indsats, som derfor vokser 

meget. 

Flygtningesituationen er givetvis en del af forklaringen på, at vi havde en 

rekordindsamling den første søndag i oktober. 

Tak til frivillige – der vælger at bruge deres fritid til fordel for andre. Tak til 

aktivitetsledere for engagement, samarbejde og jeres bidrag til at udvikle 

vores forenings arbejde. 


