
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS VIBORG AFDELING      Referat af generalforsamling  
 
Tid og sted 
 

Tirsdag den 23. februar 2015 kl.19.00 i Sognegården 
v/Domkirken. 
 

Antal deltagere 
 

42 

Dagsorden: Referat: 
 

1. Valg af dirigent 
 

Konsulent Karin Bucholtz. 

2. Beretning om 
afdelingens virksomhed 
 

Formandens bemærkninger ti den skriftlige beretning 
Afdelingens virksomhed 2015. 
Overskriften for 2015 er Det er gået rigtig godt. 
 
Som det fremgår af den trykte beretning har 2015 været et travlt 
år for Røde Kors. Der har været meget brug for os, og vi kan alle 
være stolte af den indsats, vi har ydet herhjemme og ude i 
verden. Lokalt er vi 280 frivillige der er med til at gøre en forskel 
i en af vores mange aktiviteter. I år blev der uddelt 30 årsnåle. 
 
På tværs af alle vores aktiviteter har vi deltaget i forskellige 
events/temaarrangementer og på den måde synliggjort at Røde 
Kors også er tilstede lokalt. Det har også været med til at styrke 
fællesskabet mellem aktiviteterne. 
 Tager vi en rundtur i vores aktiviteter  
 
Besøgstjenesten 
En avis overskrift september 2015 ”Jeg ønskede mig egentlig en 
butler” ligesom hende grevinden på Tredje.  Det kunne Eva ikke 
hjælpe med men hun fandt en besøgsven. 
For 5 år siden var der 26 besøgspar i dag er der 40. 
Den megen fokus på ensomhed har medført at flere henvender 
sig for at få en besøgsven. For at dække behovet er der en 
udfordring i at den ældre besøgsmodtagere kan se det givende i 
at flere unge ønsker at være besøgsven. Kan vi nedbryde 
generationskløften vil der være til gavn for begge parter. 
 
Skoletjenesten 
2015 har været året hvor den store indsats med at få etableret 
en skoletjeneste har båret frugt. Viborgs skoler er jo med jeres 
indsats nu blevet et ”Røde Kors hot spot”. Og årets tema ACT 
KLUNS medførte bl.a. at butikken fik besøg af rigtig mange 
skoleklasser.  
Tak til skoletjenesten for en veltilrettelagt udflugt, hvor der deltog 
133. 
 
Hospitalstjenesten 
Der er en god tilgang af frivillige. PT er det mest unge der melder 
sig. 
Det er godt at også de unge ser muligheder i at være frivillig i 
Røde Kors.  



Til formidling og rekruttering er der oprettet en facebook side for 
patientstøtter i Viborg.  
 
Vågetjenesten 
Der er lavet en samarbejdsaftale med Klejtrup Friplejehjem om 
vågetjeneste. Overskriften for vågetjenesten er at ingen skal dø 
alene. I beretningen er nævnt en  vågetjeneste, som blev løst 
med 30 timers vågetjeneste. Det viser, at vågekonerne gjorde en 
forskel i en meget speciel opgave. 
 
Nørklerne 
Overskriften for nørklerne må som Jette Giversen skriver være: 
Det går rigtig godt. 
Vi har nørkler aktivitet i Viborg, Vammen, Ørum, Hammershøj og 
Rødding. I Hammershøj fejrede vi 30 års jubilæum. Og Andrea 
Hald overtager posten som aktivitetsleder efter Hanne Bækby 
 
Nørklerne har igen været utrolig flittige. Der er strikket og syet 
såvel til Kliplev og til salg i butikken.  
I kan se mere i beretningen om den store produktion som 
nørklerne har lavet i 2015. 
 
Integration/julehjælp 
Udfordringen i 2015 var at få oversigt over hvor vil flygtningene 
blive bosat i kommunen og hvem gør hvad  Kommunen, Dansk 
Flygtningehjælp og venligboerne.  En særlig tak til Viborg 
Bibliotek for samarbejdet omkring Hygge across culture.  
Arrangementer  som er velbesøgt. 
 
Julehjælp. Ændringerne omkring kontanthjælp mm.  Betød at vi 
fik flere ansøgninger end vi kunne imødekomme. . 
 
Første hjælp 
Dirch er fortsat ene instruktør. Og som I kan se i beretningen har 
han haft travlt.  Bemærk at hjertestarteren i butikken er bragt i 
orden. Vi kan komme ud for at en borger kommer for at hente 
den i tilfælde af et hjertestop i nabolaget. 
 
Butikken 
I 2015 fejrede butikken 5 års fødselsdag og året har været helt 
udover det sædvanlige. 
Et stort arbejde med at modernisere butikken, smid tøjet 
kampagnen, 
og samtidig skabe en omsætningsfremgang på 12% i forhold til 
2014. Det har gjort, at selvom vi har investeret en del i 
moderniseringen er der blevet et flot overskud.  
 
Fra Boligselskabet Sct. Jørgen modtog vi 10.000 kr. til hjælp til 
opbygning af Fritidshjørnet. 
Butikken er grundlaget for at vi kan gennemføre vores lokale 
aktiviteter og bidrage til Røde Kors’ hjælpearbejde såvel i 
Danmark som ude i verden. 
Butikken står som en flot ambassadør for Røde Kors. 
 
Røde Kors indsamling 
Temaet var Danmark mod katastrofer. 
Igen i år var Viborg Katedralskole og Bjergsnæs Efterskole godt 
repræsenteret med indsamlere.  



424 indsamlere var ude med raslebøssen og der blev indsamlet 
260.000 kr.  
 
Som venskabsprojekt støtter vi Røde kors’ sundhedsklinik med 
25.000 kr. 
 
En tak til bestyrelsen og aktivitetslederne for et godt samarbejde.  
 
Til sidst en stor tak til alle frivillige for deres utrættelige arbejde , 
som i gennem året har ydet. Og tak for de over 500 medlemmer 
der via deres kontingent er med til at støtte Røde Kors såvel 
moralsk som økonomisk. 
 
--Der var opbakning til fremover at udsende beretningen på 
samme måde. Der vil ligge eksemplarer af beretningen i papir i 
forretningen, til de der ikke har e-mail. 
Niels Peter Carlsen orienterede om introduktionskurser. 
Opfordrede til evt. deltagelse i opfølgningskurser. 
- Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab til 
godkendelse 
 

Birthe Jensen gennemgik regnskab og balance. Regnskabet viste 
et meget flot resultat, hvilket gør at der oveføres 943.000 kr. til 
Landskontoret til Røde Kors’ hjælpearbejde. 
- Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Afdelingens fremtidige 
virksomhed 
 

Mål i 2016 
- Fortsætte med alle vores nuværende aktiviteter. 
- Støtte fælles tværgående aktiviteter. Skabe et fællesskab og 
synliggøre RK lokalt.   
- Starte projekt patientstøtter i forhallen på Regionshospital 
Viborg.  Aktivitetsleder  Wendy Mogensen er klar til opgaven. 
- Ny besøgstjeneste bryde ensomheden for psykiske sårbare. 
- Synliggøre af RK er til stede. 
- Invitere foreninger m.fl. til arrangementer i butikken. 
- Alle frivillige har deltaget i kurset ”introduktion til RK”. 
- Øget brug af de sociale medier, facebook, hjemmeside og ? 
Orientering om Hjemmesider – facebook-sider – Mit Røde Kors. 
Den nuværende hjemmeside flyttes til et nyt system. Den nye 
hjemmeside bygges op så den får samme layout som 
landshjemmesiden. 
Der var forslag om der laves et opfrisknings/opfølgningskursus til 
introduktions kurset  for frivillige i Røde Kors. 
 
Der blev drøftet hvorledes sikres information til de der ikke har 
mailadresser. Der laves procedurer for det indenfor de  enkelte 
aktivitetsområder.  Kan vi aktivere  flygtninge som nye frivillige 
og på den måde forbedre integrationen. I butikken er der 
flygtninge som på den måde får mulighed  for at lære dansk 
sprog og kultur.   
- Der er til slutning til at der arbejdes videre med målene for 
2016. 
 

5. Indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af: 
 

a. Medlemmer af 
bestyrelsen 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer 
    Birthe Jensen, Mona Jensen og Theis Petersen blev genvalgt.  
b. Valg af 2 suppleanter 
     Tove Vorre blev genvalgt. 



 
b. Suppleanter 

 
c. Revisorer 

 

      Da Ellen Jensen ikke ønskede genvalg, blev Ingrid Mogensen 
valgt.  
c. Valg af 2 revisorer  
     Laila Worm og Kjeld Bach blev  genvalgt. 
 

7. Eventuelt 
 

Niels Peter Carlsen og Lizzi Lininger, skoletjenesten, foreslog at 
udflugten i år går til Christiansfeld og Skamlingsbanken. Foreslog 
også, at udflugten deles over 2 dage, da vi er så mange. Poul Erik 
Tulstrup slog samtidig fast, at julefrokosten afholdes samlet, da 
det er vigtig mindst en gang om året at alle frivillige kan samles.  
Dato for udflugten meldes tidlig ud. 
Der var tak til bestyrelsen. 
Gunnar Bach var glad for det gode ”fundament” i butikken, og 
syntes det går godt. 
Der var enighed om, at det hele kører fint og at det er dejligt med 
den gode stemning. 
 

 
Referent: Winnie Sørensen 
 


