REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Røde Kors, Viborg afdeling: Referat af generalforsamling
Tid og sted

Mandag den 26. februar 2017 kl. 19.00 Sognegården Viborg

Antal deltagere

49

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

Karin Daugaard

2. Beretning om
afdelingens
virksomhed

Formandens bemærkninger til den skriftlige beretning for 2017.
Det har været endnu et år med store behov for Røde Kors – både
herhjemme og ude i verden.
Selvom vi ikke mærker særlig meget til det, har 2017 igen været præget af
mange konflikter og store flygtningestrømme.
Der er nu mere end 65 millioner mennesker på flugt i verden og mange
steder er hverdagen en kamp for overlevelse.
I Danmark har vi oplevet flere sociale behov. Flere mennesker lever på
kanten af velfærdssamfundet og oplever ensomhed og isolation. Der er brug
for fællesskaber og for Røde Kors’ indsats.
Røde Kors er altid til stede og står på to lige stærke ben : vores arbejde ude
i verden og den nationale indsats.
De fleste kender til Røde Kors’ internationale aktivitet. Mange er ikke klar
over hvor omfattende den nationale/lokale aktivitet er.
Den trykte beretning, viser, at Røde Kors Viborg har en bred vifte af
aktiviteter 2017 har været et travlt år.
I Viborg afdelingen er vi 321 frivillige, der alle er med til at gøre en forskel i
en af vores mange aktiviteter. Der blev uddelt 18 årsnåle.
I beretningen kan ses, at det er gået rigtig godt med at nå de mål vi satte
for 2017.
Vi har videreført alle aktiviteter. Med udgangspunkt i en Røde Kors
vurdering gik vi med i et pionerprojekt om at lave en ny aktivitet indenfor
Røde Kors –(støttet af Trygfonden) - pårørende støtte til kronisk syge og
demente.
Vi har i stigende grad brugt facebook til at oplyse om Røre Kors’ aktivitet.
Såvel om katastrofer og flygtninge ude omkring, som om aktiviteter i
Danmark og særligt i fremstød for Røde Kors Butikken . Vi har nu over 600
følgere, og det har gjort, at vi hurtigt kan nå mange personer med vore
tilbud i butikken og fortællinger om Røde Kors. F.eks. har mere end 3.000
set vores opslag om festtøj. Jeg vil opfordre til at dem der er på facebook
liker og deler opslag.
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Flere af vore frivillige har deltaget i kurset Introduktion til Røde Kors.
Ligesom der har været kurser i ”førstehjælp til hjertestop”
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 er også med til at styrke fællesskabet mellem
aktiviteterne.
Tager vi en rundtur i vores aktiviteter.
Besøgstjenesten
Besøgstjenesten er en af vores kerneaktiviteter. Med 36 frivillige har det
ikke været muligt at indfri alle ønsker efter besøgsvenner. Det er vigtigt for
såvel besøgsmodtager som besøgsven, at de får glæde af hinanden.
Skoletjenesten
Beretningen viser et højt og bredt aktivitetsniveau.
Tak til Lizzi og Niels Peter for en veltilrettelagt sommerudflugt med 152
deltagere.
Hospitalstjenesten /patientstøtter
Bemærk at vi har patientstøtter på såvel afdelingerne som i forhallen.
Hovedparten af patientstøtterne er i forhallen.
Vågetjenesten
Overskriften for vågetjenesten er at ingen skal dø alene. Beretningen viser,
at vågerne gør en forskel.
Nørklerne
Der er nørkler aktivitet Viborg, Vammen, Ørum, Hammershøj og Rødding.
Af beretningen kan vi se at nørklerne igen har været urolig flittige. Der er
strikket og syet såvel til Kliplev og til salg i butikken.
Integration/julehjælp
Da der ikke kom flere flygtninge til Viborg var det mest hjælp til
familiesammenføring og værger til uledsagede børn der blev arbejdet med.
Der blev forsøgt med nye aktiviteter bowling og gymnastik. Der var ikke
den store tilslutning, hvorfor de blev nedlagt. Til gengæld deltog 130 i
weekendophold på Sletten og 8 børn var på en uges sommerlejr.
Julehjælp. På grund af kontanthjælpsloft og nedsættelse af
integrationsydelse i havde vi forventet en stigning i forhold til 2016. Den
blev dog større end forventet. Vi gav julehjælp til 161 familier. Vi vil se
denne tendens fortsætte.
Første hjælp
Dirch er fortsat ene instruktør. Og som i kan se af beretningen har han haft
travlt. Flere frivillige havde taget imod tilbud om kursus ”førstehjælp til
hertestop”.
Røde Kors Butik
Butikken er grundlagte for at vi kan gennemføre vores lokale aktiviteter og
bidrage til Røde Kors’ hjælpearbejde såvel i Danmark som ude i verden.
Salget i 2017 steg med 4,2 % i forhold til 2016.
Tak til de mange der har doneret effekter til Røde Kors og de mange kunder
der har gjort et køb i butikken.
Af hensyn til arbejdsmiljø udskiftede vi bilen til en med lift.
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Røde Kors indsamling
Temaet var Danmark mod katastrofer. Igen i år stillede Viborg
Katedralskole op med et stort antal indsamlere. 216 indsamlere var ude
med raslebøssen og der blev indsamlet i alt 222.000 kr.
Som venskabsprojekt støtter vi Sundhedsklinikken med 50.000 kr.
En tak til bestyrelsen og aktivitetslederne for et godt samarbejde. Til sidst
en stor tak til alle frivillige for deres indsats gennem året. Også tak til
Ungdommens Røde kors, vores sponsorer og de over 500 medlemmer der
er med til at støtte Røde Kors såvel moralsk som økonomisk.
---Beretningen taget til efterretning
3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab til
godkendelse
4. Afdelingens fremtidige
virksomhed

Godkendt.

Mål i 2018
•
Fortsætte med alle vores nuværende aktiviteter.
Støtte fælles tværgående aktiviteter (fællesskab og synlighed)
at alle frivillige har deltaget i kurset ”introduktion til Røde Kors”
•
Lave Røde Kors vurdering med henblik på at
øge støtten/etablere lokale aktiviteter
•
Synliggøre at Røde Kors er til stede
Aktiv på de sociale medier, facebook mm.
Styrke kommunikationen
•
Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken.
•
Særlig fokus på genbrug.
•
RK indsamling søndag den 7. oktober.
•
Revidere ruterne, event
•
Fokus på flere frivillige
•
Medlemmer
•
Tilbud /orientering til medlemmerne
•
Få nye medlemmer
•
Fremtidens Røde Kors

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af:

Valg af:
a. Genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Jensen
Mona Jensen
Theis Petersen
b. Genvalg af 1. suppleant Ingrid Mogensen
2. suppleant Niels Skovsen
c. Genvalg af Laila Worm, Kjeld B. Nielsen
suppleant Frode Nielsen

a. 3
bestyrelsesmedlem
mer
b. 2 suppleanter
c.

Revisor(er) og
revisor
suppleant(er)

7. Eventuelt

Der ytres fra salen at man har svært ved at høre spørgsmål og svar.
Problemet vil blive løst til næste år.
Skal Røde Kors være en del af Pårørende Cafe i forhallen på sygehuset?
Det skal Røde Kors ikke, da formålet med cafeen er pårørendes kontakt til
patientforeningerne.
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