
REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Røde Kors Viborg afdeling

Tid og sted Onsdag den 30. juni 2021 kl.19.00, Digitalt (Team)

Antal deltagere 17

Dagsorden: Referat:

1. Valg af dirigent Karin Daugaard

2. Beretning om
afdelingens
virksomhed

Der henvises til den skriftlige beretning, der blev sendt pr. mail til alle
medlemmer og frivillige.
Corona pandemien har sat sit tydelige præg på vores aktiviteter i 2020.
Hvilket også fremgår af beretningerne fra aktiviteterne.
Den 11. marts blev Røde Kors’ velkendte aktiviteter indstillet. Vi følger
myndighedernes retningslinjer og passer på os selv og hinanden.
Samtidig stod det klart, at Røde Kors skal være der for de mennesker, der
har behov for os.

Coronakrisen har også betydet, at mennesker i risikogruppen eller syge har
fået øget behov for praktisk hjælp. Derfor etablerede Røde Kors i foråret
2020 et landsdækkende hjælpenetværk, der tilbyder praktisk hjælp til f.eks.
indkøb, gåtur med hunden eller afhentning af medicin. I det landsdækkende
hjælpenetværk var der over 200 mennesker fra Viborg Kommune tilmeldt
hjælpenetværket. Det viser, at viborggenserne står klar til at hjælpe
hinanden, når der er brug for det.

Derfor har Røde Kors fortsat et landsdækkende netværk af hjælpere
Røde Kors Parat, der står klar til at træde til med en hjælpende hånd til
personer i en akut situation.

Under forårets coronakrise lancerede Røde Kors og Boblberg den digitale
besøgstjeneste ‘SnakSammen’.
På ‘SnakSammen’ kan man via mobil, tablet eller computer snakke med en
frivillig samtaleven fra Røde Kors.
Det er et godt supplement til vores besøgstjeneste når man ikke kan mødes
fysisk.

Da vi ikke kunne holde møder fysisk som vi plejede, måtte vi finde andre
muligheder udover telefon og mail.
Flere møder med bestyrelsen, Kommunekreds og butiksledelsen blev derfor
afholdt digitalt.
Mit Røde Kors er et godt supplement til at holde sig opdateret om hvad der
sker der i Røde Kors. Alle frivillige har adgang til Mit Røde Kors.

Under overskriften ’Brug for hinanden’ afholdt Røde Kors i juni 2020 15
folkemøder rundt om i landet, hvoraf det ene var et velbesøgt møde i Viborg.
På grund af forsamlingsrestriktioner var det med få fysiske deltagere og
mange deltog digitalt. De mange idéer og løsninger blev samlet i et
idékatalog, der blev overrakt til socialminister Astrid Krag på et afsluttende
møde.

Landsmødet i november måned blev afholdt digitalt. Der var over 200 der
deltog på afstand. På landsmøde blev resolutionen ‘Parat til at handle’
vedtaget. Resolutionen sætter fokus på, hvordan vi fremover kan være endnu
mere til stede og handle i kriser.
På sidste generalforsamling vedtog vi nogle mål for 2020
Hvordan er det så gået.

Trods corona har vi haft vores mål for øje og løbende tilpasset vores
aktiviteter til myndighedernes retningslinjer.
Det har været lige fra hel nedlukning og til løbende ændringer i forhold til
begrænsninger i hvor mange der må mødes og forholdsregler for en til en
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møder (besøgstjeneste, vågetjeneste m.fl.) Patientstøtterne og Q-net
aktivitet var afhængig af begrænsning i adgang til institutionen.  I butikken er
foretaget de tiltag, der er anvist fra myndighederne, sprit, afstand,
mundbind, antal personer i butikken.
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet
derhjemme. Såvel til nødhjælp som til salg i butikken. Lige nu venter en stor
del på at blive sendt ud i verden.
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet
derhjemme. Såvel til nødhjælp som til salg i butikken. Lige nu venter en stor
del på at blive sendt ud i verden.
Den nye aktivitet omkring kommunikation har vist, at vi er blevet mere synlig
på de digitale medier især på Facebook.
i
Se nærmere i afsnittene for den enkelt aktivitet, hvor mere end 330 frivillige
er med til at gøre en forskel.
Vi havde forberedt os på at deltage i Seniorfolkemødet på sØnæs. Det blev
aflyst. Det blev ikke flyttet til 2021
2020 har også vist, at Røde Kors er et fællesskab. Når det er svært at mødes,
skal vi gøre os ekstra umage for at bevare motivationen og fællesskabet.
Da vi på grund af forsamlingsforbud måtte aflyse vores fælles udflugt og
julefrokost forsøgtes der tiltag i de forskellige aktiviteter.

Det var en ny udfordring i en coronatid, at organisere Røde Kors
indsamlingen den 1. søndag i oktober. Årets tema var ” ingen skal stå alene”
vær med til at hjælpe mennesker ude i verden og herhjemme
Vi lykkedes med et flot resultat på 112.962 kr. heraf udgjorde MobilePay
39.000 kr. For hele landet blev der indsamlet 13,5 mio. kr.
En stor tak til alle der har støttet op omkring indsamlingen.

Røde Kors Butikken er vores økonomiske fundament for at vi kan gøre en
forskel, lokalt og ude i verden.
Røde Kors Butikken holdt åbent - indtil den også måtte lukke ned først i
marts måned og så igen lige før jul. Trods nedlukning omsatte butikken for
2,8 mio. kr.  Tak til de mere end 37.000 kunder og de mange der har doneret
effekter. Under nedlukningen var der frivillige, der sørgede for at donerede
effekter blev indsamlet ligesom flere har ryddet op og klargjort til åbning.

Vi har et mål om at bruge flere penge lokalt for udsatte personer/familier. I
2020 sendte vi 20 børn på en uges ferielejr. Vi uddelte julehjælp til 205
familier og i august var 192 personer på familielejr.
Vi støttede Sundhedsklinikken i Aarhus med 50.000 kr.

De frivillige har hver og en med deres store indsats og engagement bidraget
til at udfylde Røde Kors manifest

Altid til stede -
Kommentar til denne: Wendy Mogensen beretter om et trods alt godt år med
flere nye tiltag og ideer.
Theis Petersen retter en tak til Kim Wirenfeldt for det store arbejde med
planlægning af indsamling 2021.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
til godkendelse

Birthe Jensen gennemgik det reviderede regnskab, der var sendt til alle
sammen med beretningen. Trods nedlukning er det et flot resutat. Der er
overført 15 mio. kr. til landskontoret hjælpefond Udgiften for 20 børns
ferielejr var 60.000 kr. og Sundhedsklinikken er støttet med 50.000 kr.
Godkendt med stor ros til kasseren.

4. Afdelingens
fremtidige
virksomhed

Planen for afdelingens fremtidige virksomhed blev godkendt..
• 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
Nye aktiviteter

– Etablere vågetjeneste Regionshospitalet Viborg
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– Etablere familienetværk
– Etablere værket indsats for ensomme 30 – 60årige

• Synliggøre at Røde Kors er til stede
– Aktiv på de sociale medier, facebook mm.
– Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken.
– Styrke kommunikationen, kommunikationsansvarlig
– Særlig fokus på ny strategi for genbrug.
– Kunden i centrum - Fortsat udvikle butikken
– RK indsamling søndag den 3. oktober.
– Få flere indsamlere.
– Fokus på flere frivillige
– Medlemmer
– Tilbud /orientering til medlemmerne
– Få nye medlemmer
– ?
Manifest Altid til stede – medmenneskelighed som en folkesag-
parat til at handle.

5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.
6. Valg af:

a. Formand

b. Valg af 3
bestyrelsesmedlemme
r

c. Valg af 2
suppleanter

d. Valg af 2 revisorer
og suppleanter

a. Formand Poul Erik Tulstrup i
b. 3 bestyrelsesmedlemmer

Tove Vorre:  valgt
Ingrid Mogensen: valgt
Niels Peter Carlsen: valgt

c. Valg af 2 suppleanter
Jens Aage Skousen:valgt
Lene Groft:valgt

d. Valg af 2 revisorer og suppleanter
Det blev godkendt, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale med
revisionsfirma.
Hovedbestyrelsen har besluttet at afdelinger med en omsætning på over 2
mill/årlig, skal lave aftale med et revisionsfirma.

7. Eventuelt Poul Erik takkede for valget, og gjorde opmærksom på at det var den sidste
periode som formand. og tak for samarbejdet i bestyrelsen og med
aktivitetslederne.

Alle udtrykker at det har været positivt at holde mødet digitalt.
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