
 

 

Butikkens beretning ved generalforsamlingen den 23. februar 2016 

Der er dags dato tilknyttet 64 frivillige til Røde Kors Butikken. 

 

3. feb. – Ringkøbing Røde Kors butik var repræsenteret ved mødet i Herning, 

hvor vi fik orientering om den kommende ”SMID TØJET” kampagne. 

5. marts – Der blev afholdt personalemøde i Røde Kors Cafeen. Mette Bengaard 

fra Røde Kors fortalte om, hvordan vi kan gøre opmærksom på ”SMID TØJET” 

kampagnen. Kampagnen som startede 1. april og sluttede 9. maj, hvor der 

også var en stor TV2 udsendelse om emnet. 

Niels Andersen fortalte om Røde Kors’ projekt i Nepal og et skoleprojekt 

”Barnelandet” i Malawi. Røde Kors, Ringkøbing støtter disse to projekter. 

 

Røde Kors, Ringkøbings aktiviteter vedr. ”SMID TØJET”: 

Der var sat 3 ekstra containere op i denne periode. En ved Lem brugsforening, 

en ved Kvickly og en ved Superbrugsen i Ringkøbing. 

Vi brugte det materiale, vi fik fra Hovedkontoret og pyntede vinduerne, så det 

passede med ”SMID TØJET” – temaet. Der var et event på Torvet, hvor der 

hang en tøjsnor med genbrugstøj, og hvor bl. andre byrådsmedlem Niels 

Rasmussen kom og ’smed’ lidt af sit tøj. 

Vi fik hjælp af gymnasieelever til at sortere tøjet og nåede at sortere alle ca. 

475 sække, vi fik ind. 

Stor tak til alle for hjælpen. 

Der er igen i 2016 en ”SMID TØJET” kampagne. 

8. april - Møde i Aulum for aktivitetsudvalgene. Her var 13 Røde Kors 

butikker repræsenteret. Der blev udvekslet ideer til ”SMID TØJET” og planlagt 

temadag i Kibæk d. 4. november. 

29. april - Der blev afholdt nålefest, hvor der blev uddelt 13 nåle til ’genbrugs’-

personale. En rigtig hyggelig og lærerig aften, hvor en repræsentant fra Røde 

Kors’ besøgstjeneste i fængslerne fortalte om deres arbejde. 



 

4. maj - Røde Kors butikken deltog i Wild West dagen og havde åbent helt til 

kl. 23.00. Vi serverede kaffe og småkager, og vores chauffører hjalp i 

skydeteltet. 

28. aug. - Ringkøbing havde ”Open by Night”, hvor Røde Kors butikken også 

var åben. 

16. sept. - Vi afholdt personalemøde i Røde Kors Cafeen, hvor leder Inge 

Merethe fortalte levende om arbejdet i cafeen. En rigtig god og lærerig aften 

for os alle. Tak til Inge Merethe. 

Julefrokost i Medborgerhuset i november var igen en rigtig hyggelig aften, hvor 

vi uformelt mødes til hyggeligt samvær på tværs af alle vagtplaner. 

Kulturnatten i efteråret: her gik håndboldpigerne mannequin i genbrugstøj. 

Tøjet blev solgt på auktion og overskuddet gik til Ringkøbing Håndbold. 

Arrangementet foregik i Galleriet i Smedegade. 

Vi har løbende haft en annonce i ’Turistavisen’. Det mener vi er en rigtig god 

ide, da vi har rigtig mange turister, der handler i vores butik. 

I løbet af året har vi 12 gange markeret halve og hele fødselsdage. 

Og så lige en kedelig én: 

Butikken har været udsat for et par kedelige tyverier. Bl. a. er vores PC-er 

blevet stjålet og indsamlingsbøsserne har fået klippet snoren og er blevet 

fjernet. 

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til alle frivillige for et godt og 

engageret arbejde. Også bestyrelsen vil jeg gerne takke for opbakning til os i 

butikken. 

 

Bente Larsen 


