
 

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 22. februar 2022  

 

Genstart efter corona  

Genstart af aktiviteterne efter coronapandemien var i starten af 2021 et relevant tema at sætte for 

arbejdet i løbet af året. 

Vi kan konstatere, at genstarten er lykkedes rigtig fint. Familienetværket og cafeen fungerer med 

højere aktivitetsniveau end nogensinde tidligere. Butikken i Nygade har haft en fantastisk flot 

omsætning i de ti måneder af 2021, den har haft åbnet. Vi har åbnet en ny genbrugsbutik: 

Byggegenbrug. Og de øvrige aktiviteter er stort set tilbage på samme niveau som før 

coronanedlukningen.  

Nævnes skal også at åbningen af samfundet gjorde det muligt igen at holde frivilligfest. Vi havde en 

vellykket nålefest i september med et godt indlæg fra vores præsident, Sven Bak-Jensen.   

En særlig begivenhed i forbindelse med genstarten efter coronanedlukningen var, at – via Røde Kors’ 

landskontor – fik statslige midler til en koncert. Formålet var at give mulighed for at skabt eller 

genskabt relationer efter perioden, hvor mulighederne for socialt samvær havde været begrænsede. 

Bryan Rice gav en god koncert. Vi og Medborgerhuset stod for rammerne. Og formålet blev opfyldt. 

  

Rekruttering af frivillige til familiearbejdet. Gennemførelse af flere familieaftner. Styrket 

samarbejde med andre frivillige organisationer på børne- og familieområdet 

Der er lykkedes at rekruttere en god gruppe af frivillige til familienetværket - og to dygtige ledere 

som står i spidsen for aktiviteten. Gruppen har øget aktivitetsniveauet markant i forhold til tidligere 

år, således at der nu gennemføres en familieaften hver måned. 

Samarbejdet med andre frivillige organisationer er ikke blevet styrket. Det er en opgave, hvor 

Ringkøbing-Skjern Kommune har initiativet. Målet er, at der én gang årligt holdes et fællesmøde 

mellem de frivillige sociale organisationer, som arbejder på børne- og familieområdet, og 

kommunen. Formålet er, at de ressourcer, vi har i det frivillige sociale arbejde, bedst muligt bringes i 

spil overfor de børn og familier, som kan profitere af vores tilbud.  

 

Personalenyt 

Først: Vi har måttet tage afsked med vores kompetente og afholdte ledere af genbrugsbutikken i 

Nygade, Niels Ole Hansen, som desværre alt for tidligt gik bort. 

Derfra til en glædelig begivenhed. Vi har fået ansat en ny leder af cafeen, Anita Borup. Det er vi rigtig 

glade for. Der er skabt en stemning i cafeen, der betyder, at vi har flere brugere end tidligere. Der er 

etableret et team af frivillige, som indgår i et arbejdsfællesskab, hvor de føler sig set, hørt og 

anerkendt. Og lokalerne her fremstår altid enormt hyggelige.  

Sprogcafeen har fået ny leder. Tak til Gitte Christensen for indsatsen i den tid, du var leder – og for 

at du fortsætter som frivillig. Og tak til Simone Larsen, der har taget over som daglig leder af 

Sprogcafeen. 



 

I indsamlingsgruppen har der også været udskiftning på lederposten. Gitte Berg Jensen har været 

nødt til at trække sig af familiære grunde. Tak til Marie Louise Lindsay, som har taget stafetten, og 

som stod spidsen for en vellykket indsamling den første søndag i oktober. 

Endelig skal det nævnes, at Hanne Bovbjerg netop er tiltrådt som leder af Byggegenbrug, og at Birthe 

Brandhøj har overtaget ledelsen af butikken i Nygade. 

Også så lidt om bestyrelsen. Efter generalforsamlingen sidste år havde vi en fuldtallig bestyrelse på 

syv. Men reelt har bestyrelsen hele året kun fungeret med fem medlemmer. Det skyldes, at Sofie 

Rehnström af personlige årsager har haft orlov, og at et nyvalgt bestyrelsesmedlem ikke kunne få sit 

arbejdsliv og posten i bestyrelsen til at gå op i en højere enhed.  

 

Færdiggørelse af renovering af cafeen mv. 

Efter at have gennemført renovering af cafeen i 2020 kunne vi konstatere, at der var et behov for 

lyddæmpende foranstaltninger. Da vi igangsatte renoveringen, var vi klar over, at det kunne blive 

nødvendigt, men dels rakte økonomien ikke til at etablere lyddæmpende foranstaltninger i 2020, 

dels ville vi afvente erfaringer med brug af den renoverede café, inden vi tog endelig stilling til 

opsætning af akustikloft. Vi fik det sat op i slutningen af året. Det har været en klar forbedring at få 

skabt bedre lydforhold. 

Tak til Leif for styring af processen. 

Nu vi er ved cafeen: I 2021 havde vores værested 20-års jubilæum i Røde Kors-regi. Røde Kors 

overtog i 2001 driften af værestedet, som indtil da var blevet drevet af KFUMs Sociale Arbejde. Vi 

fejrede jubilæet med en hyggelig eftermiddag i starten af december sammen med brugere, frivillige 

og samarbejdspartnere. 

Og så bør det nævnes, at vi i efteråret endelig fik gennemført en oprydning på første sal, så 

Familienetværket har fået bedre muligheder for at udfolde sig i lokalerne ovenpå. Vi glæder os over, 

at lokalerne i højere grad er kommet i brug. 

  

Åbning af Byggegenbrug 

I løbet af foråret kom Niels Ole og butikskonsulent Lars Krogh til bestyrelsen med et forslag om at 

oprette en butik, som handler med byggegenbrugsmaterialer. I bestyrelsen blev vi ret hurtigt enige 

om, at det var en god idé. Konceptet om at genbruge byggematerialer er helt i tidens ånd med fokus 

på begrænsning af ressourceforbrug og klimabelastning. Og i vores område er der mange gør-del-

selv-folk og mange sommerhuse, hvor ejere er indstillet på at lave renoveringer eller forbedringer, 

hvor der ikke kun bruges nye materialer. 

Ideen blev realiseret hurtigere end forudset, idet der viste sig en mulighed for et lejemål i meget 

velegnede lokaler på Herningvej 78. Og vi fik et lån på 500.000 kr. fra National Fond i Røde Kors til 

etableringsomkostninger og startkapital. Stik mod sædvanlig praksis valgte vi derfor at gå i gang med 

at etablere butikken, selv om vi ikke havde en leder. Efter en ihærdig indsats fra Lars Krogh og en 

række frivillige kunne vi åbne butikken den 3. december.  

 

Handicaphjælperordning for togpassagerer 



 

Det var et mål at få oprettet en sådan ordning, men det lykkedes ikke at rekruttere frivillige til 

indsatsen, så vi har måttet opgive at etablere aktiviteten. 

 

Der er lykkedes at opretholde en sund økonomi 

Vi kommer ikke ud af 2021 med et overskud, men med et mindre underskud. I lyset af at 

Byggegenbrug har været i en etableringsfase, hvor der har været flere udgifter end indtægter, og i 

lyset af at vi har brugt penge på forbedringer i cafeen, så er resultatet et udtryk for, at vi har en sund 

økonomi. 

 

Venskabsprojekter 

Da økonomien ser fornuftig ud, har bestyrelsen besluttet at støtte to venskabsprojekter. Det ene er 

et traditionelt venskabsprojekt i Malawi. Det handler om hygiejne, sundhed og skolegang for børn og 

unge. Det andet projekt, vi støtter, er sundhedsklinikkerne i Danmark. 

 

Tak 

Til slut en tak. Tak til aktivitetsledere og frivillige for indsatsen. Tak til sponsorer og sam-

arbejdspartnere. Og tak for den opbakning fra lokalsamfundet, som vi gang på gang bliver mødt af. 

 

 


