REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Røde Kors Viborg afdeling
Tid og sted

Mandag den 28. marts 2022 kl.18.00

Antal deltagere

119

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

Leon Träger

2. Beretning om
afdelingens
virksomhed

2021 var endnu et år, hvor Corona fyldte.
Året 2021 startede som 2020 sluttede med nedlukning og restriktioner.
Aktiviteter og fællesskaber blev påvirket i forskellig grad. Hvilket også fremgår
af beretningerne fra aktiviteterne. Vi oplevede, at når det er svært at mødes,
skal vi gøre os ekstra umage for at bevare motivationen og fællesskabet. Det
er i høj grad lykkedes.
Året har vist, at vi hurtigt kan tilpasse os de mange ændringer som følge af
restriktionerne. De digitale aktiviteter bl.a. hjælpenetværk, tal sammen, blev
yderligere udbredt i 2021. Vores lokale bestyrelsesmøder og møder med
Landskontoret har været fysisk eller online afhængig af restriktioner/
smittetryk. Det er gået godt, selv om vi hellere vil ses, som vi plejer.
En positiv effekt ved brugen af de digitale møder er, at der nu er flere møder,
temamøder mellem landskontoret og de lokale afdelinger. Ligesom der er
temamøder indenfor de forskellige aktiviteter. Det gør det muligt ,at deltage
hjemmefra og ikke skal bruge det meste af tiden på landvejen.
Særligt fællesskabsaktiviteter var trængte i 2021, men da det igen blev muligt
at mødes, fik de ekstra fokus.
Røde Kors butikken mærkede igen coronaens nærvær med begrænsninger,
antal kunder i butikken, brug af mundbind og andre udfordringer. Det hele
blev løst, fordi alle frivillige var klar til at stille om og få det hele til at fungere.
I lukkeperioder var der flere frivillige der sikrede, at vi fortsat kunne modtage
donationer og gjorde butikken klar til at åbne igen.
Trods corona fik vi et flot resulat. Det gør at vi udover egne aktiviteter kan
støtte Sundhedsklinikken, fængselsbesøgstjenesten og vågetjenesten og
overføre ca. 1,9 mio. kr. til Røde Kors hjælpearbejde såvel i Danmark som
ude i verden.
Røde Kors indsamlingen, den første søndag i oktober, blev holdt, mens
smitten var lavere. Det var godt igen at samle ind med den menneskelige
kontakt. Temaet for indsamlingen var - Ingen skal stå alene - Viborgenserne
tog godt imod vores indsamlere.
Et flot resultat med 113.703 kr. lokalt (Viborg og Tjele), og ca. 15.5 millioner i
hele landet.
Og der er brug for støtte og opbakning til Røde Kors arbejdet både
herhjemme og ude i verden, hvor behovene stadig vokser.
På sidste generalforsamling vedtog vi nogle mål for 2021
Hvordan er det så gået.
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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. Forholdsregler for en til en
aktiviteter (besøgstjeneste, vågetjeneste m.fl.) Patientstøtterne og Q-net
aktivitet var afhængig af begrænsning i adgang til institutionen. I butikken
følgerr vi myndighedernes anvisninger, sprit, afstand, mundbind, antal
personer i butikken.
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet
derhjemme. Såvel til nødhjælp som til salg i butikken.
Se nærmere i afsnittene for den enkelt aktivitet, hvor mere end 330 frivillige
er med til at gøre en forskel.
I 2021 sendte vi 20 børn på ferielejr.
Vi uddelte julehjælp for 202.000 kr til 253 familier. For første gang skulle
ansøgningen ske digitalt.
Omkring 1. hjælp har vi indgået en aftale med Røde Kors Aarhus om
virksomhedskurser.
Da kommunen bad om hjælp til at guide borgere rundt i vaccinationscentret
var der frivillige patientstøtter der stillede op. De var synlige med deres røde
veste.
Et ønske om at etablere vågetjeneste på Regions Hospitalet i Viborg er nu i
sigte.
Vi skal fordoble genbrug i Danmark. Sammen med Dansk Affaldsforening,
Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp har Røde Kors lavet et løfte om, at
vi sammen vil arbejde for at fordoble genbruget i Danmark.
I butikkens beretning er beskrevet Et godt og fornuftigt samarbejde med
Revas om genbrug i Viborg.
Genbrug er en vigtig indsats i Røde Kors. Det er primært med til at finansiere
vores vigtige indsatser i Danmark og resten af verden.
I det landsdækkende hjælpenetværk - Røde Kors parat - der i dag over 50
tilmeldte fra Viborg kommune. Det viser, at viborggenserne står klar til at
hjælpe hinanden, når der er brug for det.
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.
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.
Butikken er som sagt vores økonomiske fundament og de frivillige er vores
største aktiv.
De frivillige har hver og en med deres store indsats og engagement bidraget
til at udfylde Røde Kors manifest
Altid til stede - medmenneskelighed gøres til en folkesag.
En tak til de mange som på forskellig vis støtter Røde Kors og gør det muligt
at vi kan gøre en forskel.
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3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
2021 til godkendelse
4. Afdelingens
fremtidige
virksomhed

Birthe fremlagde regnskabet der viste et flot resultat Der overføres 1,7 mio.
kr. til Røde Kors hjælpearbejde i Danmark og ude i verden.

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
– Etablere familienetværk
– Genstart integrations aktivitet
•
Synliggøre at Røde Kors er til stede
– Aktiv på de sociale medier, facebook mm.
– Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken.
– Styrke kommunikationen
– Særlig fokus på ny strategi for genbrug.
– Kunden i centrum - Fortsat udvikle butikken
– RK indsamling første søndag i oktober
– Få flere indsamlere.
– Fokus på RK- fællesskabet frivillige
– Medlemmer
– Få nye medlemmer
Manifest Altid til stede – medmenneskelighed som en folkesagparat til at handle.
Formanden orienterede om indsatsen for de nye flygtninge fra
UkrainaFormanden slog fast at en flygtning er en flygtning-

5. Indkomne forslag
6. Udvidelse af
bestyrelsen med 1
medlem
7. Valg af formand

8 b. Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer

8 c, Valg af 2
suppleanter

Ingen indkomne forslag.
Det blev vedtaget at bestyrelsen udvides med 1 medlem
Poul Erik Tulstrup
Bestyrelsen indstiller Kirsten Holmgaard
Kirsten Holmgaard blev valgt

Genvalg til
Birthe Jensen
Mona Jensen
Theis Petersen
Genvalg til
Jens Aage Skousen
Lene Groft

9. Eventuelt
Dato
Viborg, 28.3.2022

Sekretær. Tove Vorre
Dirigent Leon Träger.
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