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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
 

Røde Kors Viborg afdeling 
 
Tid og sted 
 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 Sognegården Viborg 

Antal deltagere 
 

 36 deltagere 

Dagsorden: Referat: 
 

1. Valg af dirigent 
 

Karin Daugaard 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 
Formandens bemærkninger til den skriftlige beretning for 2019. 
 
Røde Kors står på to lige stærke ben. Den internationale og den nationale aktivitet.  
 
2019 blev året, hvor vi i Røde Kors for alvor tog fat på vores ambition om at gøre medmenneskelighed til 
en folkesag i Danmark. Medmenneskelighed er det vigtigste Røde Kors princip – og det gælder både i 
hverdagen, og når vi rækker ud over landets grænser. 
 
Med vores aktiviteter er vi med til at vise, at Røde Kors er til stede ikke kun ude i den store verden men 
også i lokalt. 
 
Vi satte os nogle mål for 2019 – Hvordan er det så gået. 
 
Beretningen viser at 2019 var et travlt år og at vi har holdt vores mål for øje. 
Alle aktiviteter fra 2018 er videreført og der er kommet nye aktiviteter til. Der er også kommet flere 
frivillige til, så nu er vi 332 frivillige til at løfte opgaverne. 
 
Selvom alle ser at behovet er der, kan det vise sig at være en lang proces at starte nye aktiviteter.  Det 
har især vist sig ved pårørende støtte og Q-net. Tak til de tålmodige aktivitetsledere og frivillige der er klar 
til opgaven. 
 
Af andre nye aktiviteter er ”lær at strikke kontaktstedet i Viborg” og ”spis sammen” i Pindshus i Ørum.  
 
Et af vores mål var fokus på hjemløse. Der er pt. ca. 60 hjemløse i Viborg Kommune Efter drøftelse med 
forsorgshjemmet Vibohøj blev tilbuddet en startpakke, når de flyttede i egen bolig. Vi har ikke udleveret en 
eneste. Til gengæld har vi udleveret Tøj. 
 
Er Røde Kors til stede – er vi synlige. Kan vi måle synlighed?  
På de sociale medier Facebook er der 20% flere der følger os. (891) 
 
Kommer du på Regionshospitalet ser du vores patientstøtter i deres røde veste. Med de mange 
forandringer på Regionshospitalet har patientstøtterne ydet en ekstra stor indsats, der også er påskønnet 
af Regionshospitalet. (historien fra Nordelevatoren)  
 
Med fokus på kunden i centrum og den store indsats fra de frivillige i butikken fandt flere end 43.000 
betalende kunder vej til vores butik. Det er 16% flere end i 2018. Tak til de mange der har doneret effekter 
til os. 
 
Der er 5 nørklergrupper. ja faktisk 6. Vi er gået over kommunegrænsen. Vores aktivitetsleder for 
vågetjenesten har samlet en lille gruppe nørklere i Læsten. Udover det sociale fællesskab er nørklerne også 
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meget produktive.  
 
For at alle frivillige kan få mulighed for at deltage i introduktionskursus til Røde Kors afholdt skoletjenesten 
et kursus tilpasset nørklerne i hhv. Hammershøj og Ørum. Tak til Lizzi og Niels Peter for en spændende 
sommerudflugt. 
 
243 tog ja-hatten på og brugte 3 timer søndag den 6. oktober på at samle ind for Røde Kors. Selvom alle 
ruter ikke kom ”ud at gå” blev der indsamlet ca. 148.000 kr.  Efter den store revision af vores ruter er 
udfordringen nu at få flere indsamlere. Vi har ruterne, men mangler indsamlere. Indsamlingen en vigtig 
markering af Røde Kors.  
 
Besøgstjenesten er en af Røde Kors’ kerneaktiviteter. Der er kommet flere såvel besøgsvenner som 
modtagere. Antal modtagere kan svinge i løbet af året Derfor kan der være perioder, hvor vi har ledige 
besøgsvenner. 
 
Ingen skal dø alene er oveskriften for vågetjenesten. Der er flere pårørende der har udtrykt deres 
taknemlighed over at der har været en vågekone til stede. Flere unge mennesker der vil gøre en forskel og 
være til stede hos den døende i den sidste tid.  
 
1. hjælp har udover sine udover afvikling af  kurser været med til at gøre opmærksom på Røde Kors. Der 
var Seniorfolkemøde på sØnæs og hjertestarterdag blev markeret i butikken.  
 
Integration Der har været nogle familiesammenføringer, men ikke nye flygtninge. Vi har et fint samarbejde 
med Dansk Flygtningehjælp. 
 
Vi sendte 10 børn på en uges sommerlejr. I samarbejde med Røde Kors Bjerringbro var der 100 på en 
forlænget weekend på Sletten. Der blev uddelt julehjælp til 166 familier med børn. Julehjælpen var et 
gavekort på 800 kr.  
 En stor tak til bestyrelsen og aktivitetslederne for et godt samarbejde. 
Til sidst en stor tak til alle frivillige for deres indsats gennem året 
Uden jer er der ingen Røde Kors. 
Tak til de mange der via deres kontingent, donationer, køb i butikken er med til at støtte Røde Kors’ 
arbejdestøtter Røde Kors 
 
Beslutning: 
Beretning er godkendt med stort bifald. 
 
 
3. Fremlæggelse af det 

reviderede regnskab 
til godkendelse 
 

Regnskabet er godkendt. 

4. Afdelingens 
fremtidige virksomhed 
 

                    Mål i 2020 
 

• Fortsætte med alle vores nuværende aktiviteter. 
– Støtte fælles tværgående aktiviteter (fællesskab og 

synlighed)  
– At alle frivillige har deltaget i kurset ”introduktion til Røde 

Kors” 
– Bruge Røde Kors vurdering til at støtte og igangsætte nye 

lokale aktiviteter/indsatsområder 
– Etablere vågetjeneste Regionshospitalet Viborg 

• Synliggøre at Røde Kors er til stede 
– Aktiv på de sociale medier, facebook mm. 
– Styrke kommunikationen, kommunikationsansvarlig 
– Deltage i Seniorfolkemødet 24. juni  

Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken. 
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– Særlig fokus på ny strategi for genbrug. 
– Kunden i centrum  - Fortsat udvikle butikken 
– RK indsamling søndag  den 4. oktober. 
– Få flere indsamlere.  
– Fokus på flere frivillige 
– Medlemmer 
– Tilbud /orientering til medlemmerne 
– Få nye medlemmer  
Manifest Altid til stede – medmenneskelighed som en folkesag 
 
Beslutning: 
Målene for 2020 blev vedtaget. 

 
 

 
5. Indkomne forslag 

 
Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af: 
 
a. Valg af 3 
bestyrelsesmedlemmer 
     
b. Valg af 2 suppleanter   
      
c. Valg af 2 revisorer og 
suppleanter   

 
 

Følgende blev valg: 
a.  3 bestyrelsesmedlemmer  

         Theis Petersen   Genvalgt 
         Birthe Jensen      Genvalgt 
         Mona Jensen       Genvalgt 
b. Valg af 2 suppleanter 
         Jens Aage Skousen Genvalgt   
         Lene Groft            Genvalgt     
c. Valg af 2 revisorer og suppleanter   
        Anette Kristoffersen Genvalgt 
        Kjeld Bach               Genvalgt 
     Revisor suppleant 
        Laila Worm   Genvalgt 
 

7. Eventuelt 
 

Forslag fra salen om at udvide antallet af skoler der deltage i indsamlingen 
En konstatering: Kun ca. halvdelen af nye i R/K har deltaget i Intro Kursus. 
Der blev oplyst, at humanitære organisationer er fritaget for at kræve 
betaling for plastposer.  
Tak til Karin for såvel oplæg som dirigent. 

 


