
 

 

 

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 24. februar 2021 

Som så mange andre funktioner i samfundet har vi i Røde Kors været påvirket af nedlukningen på grund af 

cornasmitten. Butikken har været lukket i nogle måneder. Cafeen har været lukket og har i andre perioder 

kørt med begrænset åbningstid. De øvrige aktiviteter har også været påvirket.  

Coronasituationen kalder på nye initiativer. Vi kan være stolte af at være en del af Røde Kors i en sådan 

situation. Vores landsforening var hurtigt ude og fik etableret et såkaldt hjælpernetværk. Mange meldte sig 

til at være behjælpelige med at handle ind eller på anden måde støtte personer, som havde brug for at 

afskære sig fra kontakt. Og Røde Kors har lanceret SnakSammen.dk sammen Boblberg – en elektronisk 

platform, som giver mulighed for, at man kan få en snak med en anden person over skærmen. 

 

Der har været et par udskiftninger på aktivitetslederposter i årets løb. Bodil Bruun har overtaget ledelsen af 

Sprogcafeen. Og vi har fået ny leder af Vågetjenesten. Lederen igennem nogle år, Ditte Poulsen, måtte 

trække sg fra hvervet. Tak til Ditte for indsatsen. Vi er glade for, at vi har fundet en god erstatning for Ditte i 

Inge-Lise Samsøe. Velkommen til Bodil og Inge-Lise.  

 

Kommunikation er afgørende i vore dage. Selvfølgelig når vi skal ud med budskaber. Men også for at skabe 

en plads i menneskers og lokalsamfundets bevidsthed. Noget som er vigtigt, når det handler om opbakning, 

rekruttering og fundraising. For at styrke arbejdet med kommunikation har bestyrelsen valgt at have en 

kommunikationsansvarlig – Sofie Rehnström. 

   

Resten af beretningen er en opfølgning på ”Afdelingens planer for det kommende år”, som blev vedtaget 

på generalforsamlingen den 18. februar 2020. 

- Vi vil gennemføre en renovering af cafeen. 

o Dette er lykkedes takket være Leif Theilgaards ihærdige arbejde med fundraising. Resultatet 

kender I: En café der fremstår meget indbydende og hyggelig. Tak til sponsorer for bidrag og til 

frivillige for indsatsen i forbindelse med maling mv. 

- Vi vil indgå i samarbejde med RKSK om opfyldelse af målene i samarbejdsaftalen, herunder afdækning 

og forhåbentligt udvidelse af samarbejdsmuligheder med kommunen og andre organisationer. 

o Status: Brugere fra Vendepunktet sluses ind i cafeen, hvilket er meget positivt. Øvrige 

elementer i samarbejdsaftalen er ikke realiseret – i høj grad på grund af coronasituationen. 

- Vi vil fortsat arbejde på at styrke familiearbejdet 



o Status: Dette er ikke realiseret pga. COVID-19-situationen. 

- Vi vil arbejde på at videreføre Sorggruppen   

o Status: Dette er lykkedes. Karen og hendes samarbejdspartnere er lykkedes med at skabe en 

ramme og et indhold, som deltagerne er glade for, og som hjælper dem til at komme igennem 

deres sorgproces.  

- Vi vil opretholde en sund økonomi 

o Det er lykkedes. Trods lukning af butikken et par måneder i foråret, så har indtjeningen været 

på samme niveau som i 2019. Det har bidraget til, at vi kommer ud af 2020 med et overskud på 

12.000 kr. Væsentligt har det også været, at Ringkøbing-Skjern Kommune gav en ekstra 

bevilling på 50.000 kr. til drift af cafeen. Og at vi har modtaget godt 20.000 kr. netto i en 

hjælpepakke i forbindelse med lukningen af butikken.  

 

Sammenfattende gælder det, at 2020 var et anderledes år. Et år hvor vi har nået de mål, det har været 

muligt at nå i et år med coronarestriktioner. Men også et år som vi alle et kommet ud af med en oplevelse 

af, at meget er uforløst. Megen energi vi gerne vil bruge sammen med og til gavn for andre er ikke kommet 

til udfoldelse. Mange sociale kontakter og meget samvær har vi været nødt til at sætte på pause. 

 

Til slut skal der lyde en tak til aktivitetsledere og frivillige for indsatsen i årets løb.  

Vi glæder os til, at vi kan komme tilbage til mere normale tilstande. Forhåbentligt inden alt for længe. 

 

 

 


