
 

 

 

Beretning: Butikken for 2017 

 

Der er d.d. tilknyttet 63 frivillige til butikken. 

8. marts 2017. 

Personalemøde afholdt i Røde Kors Cafeen. Her blev sæsonskifte foråret 2017 planlagt. Alle arbejdsholdene 

har det godt. Vi blev enige om at holde lav profil med ’smid tøjet’- kampagnen.  

Bente Larsen meddelte her, at hun stopper som leder af butikken og som frivillig pr. 1. maj. 

Som følge af Bentes farvel, måtte vi jo se, hvad vi så skulle gøre. Der var ikke lige en person, der stod og 

ventede på denne opgave. Derfor blev det besluttet, at et 4 - mandsteam (aktivitets ud -valget) ville forsøge 

at løse denne opgave mellem sig, indtil der kommer en ny leder. D.d. er der stadig ikke fundet en leder, så 

udvalget forsøger efter bedste evne at køre butikken videre. Udvalget har lavet en arbejdsfordeling, så de 

frivillige ved, hvem de skal henvende sig til, hvis der opstår et behov for hjælp til hvad som helst. 

Nålefesten 19. april. 

En rigtig god aften – og en fin måde at takke alle frivillige på. 

29. april.  

Afskedsreception for Bente Larsen. En god dag – og en glad Bente. 

 

Butikken har deltaget i de ’Open by night’ – arrangementer, der har været hen over sommeren 

5. september. 

Butikken havde 25 års jubilæum den dag, og der blev i den anledning afholdt personalemøde i Røde Kors 

Cafeen om aftenen. Her var Røde Kors Ringkøbing vært med smørrebrød og øl/vand. Torkild orienterede 

om ledelsessituationen, og hvad man havde gjort for at løse problemet. Endnu en rigtig god aften – og 

’teamet’ fik ros for deres måde at agere på. 

Der blev budt velkommen til to nye frivillige – og tak for hjælpen til 2, der ønskede at stoppe. 

Også sæsonskifte blev planlagt her. 



 

Der har været afholdt to netværksmøder i april og oktober. Vi deltog kun i oktober. 

Fællesdag for genbrugsfrivillige blev afholdt i Kibæk i november. Der deltog ca. 20 herfra. 

5. december. 

Julefrokost for alle i butikken afholdes i Fjordparkens Aktivitetscenter – en rigtig hyggelig aften. 

Butikken i Ringkøbing har lavet en aftale med butikken i Karup, at de får noget af vores ’overskudstøj’. Tøjet 

hænger jo 5 uger i butikken, og derefter gik alt overskud tidligere til centralen i Horsens. Da Karup ikke har 

nok tøj, får de så nu en del af vores overskud. Der er lavet en udgift neutral ordning med levering af tøjet. 

I butikken i Ringkøbing har salget ikke været så stort i 2017 som i 2016. Det skyldes måske, at meget aflagt 

tøj nu sælges på nettet. Vi har dog ikke undersøgt noget om det. 

Der har løbende været afholdt møder med Torkild og Jørgen om ledelsessituationen. Tak for opbakning til 

os i ’teamet’. Vi ønsker, der snart må findes en leder. 

Tak til alle de frivillige i butikken for jeres arbejde og jeres opbakning til ’teamet’. På teamets vegne –  

Venlig hilsen 

Karen Margrethe Andersen. 


