
 

 

 

Beretning for 2018 på generalforsamlingen i Røde Kors Ringkøbing den 19 februar 

2019 

 

Beretningen er en kort status på de punkter, vi på generalforsamlingen i 2018 besluttede, vi ville arbejde 

med i 2018. 

Vi vil rejse midler til at gennemføre en renovering af cafeen 

Trods et ihærdigt arbejde fra Leif Theilgaards side er det ikke lykkedes at rejse midler til en renovering af 

cafeen. Det er ikke lykkedes, men vi arbejder ihærdigt videre og har en tro på, at ansøgninger til så godt et 

projekt med så godt et formål på et tidspunkt vil kaste fondsmidler af sig. 

Selv om vi ikke er lykkedes med at rejse midler, så har vi med cafeens midler fået foretaget visse 

forbedringer. 

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

Det mål blev ikke nået i 2018, men der er aftalt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune i den kommende 

uge. Det er planen, at det møde skal lede frem til en aftale. 

Vi vil genoprette en sund økonomi 

Da vi kom ud af 2017 med et underskud på 91.000 kr., har det været et højt prioriteret mål at genoprette 

en sund økonomi i 2018. Vi er meget glade for, at det er lykkedes. Der er fire hovedforklaringer på det: 1) 

Indtjeningen i butikken har været lidt større end i 2017. 2) Der er brugt færre penge i cafeen end forventet. 

3) Vi har gennemgået udgifter med en tættekam og skåret udgifter væk, hvor det har været muligt. 4) Vi 

har valgt ikke at støtte nationale eller internationale Røde Kors-projekter i 2018. 

Det sidste er ikke en holdbar løsning på lang sigt: Det er – og skal være – en del af enhver Røde Kors-

afdelings DNA at støtte internationale eller nationale Røde Kors-projekter. 

Vi vil styrke det interne samarbejde 

Vi har evalueret på dette mål sammen med aktiviteterne. Konklusionen er, at der er et rigtig godt samspil 

mellem vores aktiviteter, og at alle aktiviteter føler sig velkomne i vores Røde Kors-hus. 

Vi vil styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere 

Det er vores vurdering, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere med efterhånden bliver mere og 

mere omfattende – både i omfang og dybde. 



Nogle aktiviteter har et godt samarbejde med andre frivillige foreninger. Det gælder især 

integrationsarbejdet og julehjælpen. 

Mange aktiviteter har et godt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det gælder fx 

integrationsarbejdet, besøgstjenesten, vågetjenesten, cafeen og familiearbejdet. 

Hertil kommer at ikke mindst cafeen, familiearbejdet og vores indsamlingsgruppe oplever en opbakning fra 

forretnings- og erhvervsliv, som vi er meget taknemmelige for. 

Vi vil finde en tovholder for butikken 

Desværre er det ikke lykkedes at finde en ny leder for butikken i 2018. 

Vi vil videreudvikle familiearbejdet 

Vores familiearbejde startede for nogle år siden som en årlig familielejr. Det er vores ambition at udvide 

aktiviteten, så der bliver flere aftener i løbet af året, hvor familierne kan mødes. Vi er overbeviste om, at 

familierne hermed vil opleve en opbygning af ressourcer, som kan styrke dem mere i dagligdagen. Vi har 

taget nogle skridt i retning af en udvidelse af familiearbejdet, men vil gerne udbygge arbejdet endnu mere. 

Gerne i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune og sammen med andre frivillige foreninger. 

Vi vil sammen med landskontoret arbejde på at få en fængselsbesøgstjeneste op at stå 

Landskontoret er ansvarlig for fængselsbesøgstjenester. Seneste nyt er, at landskontoret er lykkedes med 

at finde en frivillig aktivitetsleder.  

Vi vil afklare vores brug af elektroniske og sociale medier 

Et væsentligt middel til at skabe synlighed og opbakning og dermed på længere sigt også frivillige til vores 

arbejde er at være aktivt til stede på sociale og elektroniske medier. En arbejdsgruppe har undersøgt vores 

brug af elektroniske og sociale medier, og på den baggrund anbefalet, at vi forsøger at skabe mere liv på 

vores Facebook-side. Vi har haft dialog med aktiviteterne på afdelingsmøder, som har ført til, at mange 

aktiviteter nu har en Facebook-redaktør, som løbende sørger for at nyheder fra aktiviteten formidles 

digitalt. 

Vi vil arbejde på at engagere flere ad hoc-frivillige 

Det vil være rart for afdelingen at have et par håndfulde lejlighedsvise frivillige, som man trække på i 

forbindelse med arrangementer og særlige indsatser. Fx når der skal være arbejdsweekend i cafeen. Vi har 

nogle få, der har meldt sig som ad hoc-frivillige, men vi vil gerne have flere. 

Vi vil arbejde på at få nye målgrupper med i nørklerarbejdet 

Det mål er nået, hvilket Charlotte vil komme ind på i sin beretning om nørklerarbejdet. 

 

Personalenyt 

Som sædvanligt er i beretningen også lidt ”personalenyt”: 

Janne Lillebæk Christensen har valgt at stoppe som aktivitetsleder i Værkstedet. Hun er blevet afløst af 

Nancy Jensen og Marianne Grøn. 



Mette Nørgaard stopper som leder af Vågetjenesten. Ditte Poulsen overtager stafetten. Det sker i en 

glidende overgang her i løbet af foråret. 

I familiearbejdet fortsætter Dorthe Bülow som leder af den årlige familielejr, mens Ulla Bjerg Thomsen er 

ansvarlig for øvrige aktiviteter. 

Ghita Thorsen stopper som ansvarlig vores Facebook-side. Det hverv overtager Marianne Albinus. 

Tak til dem der stopper og velkommen til de nye, der tager over. 

 

Tak 

Tak til frivillige og til aktivitetsledere for at skabe fællesskab og glæde for brugere eller for at være med til 

at rejse midler til Røde Kors’ arbejde lokalt og internationalt.  

Tak til bestyrelsen og til samarbejdspartnere. 


