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Beretning for 2018 
 
 
 

 

 
INDLEDNING: 
 
Velkommen til generalforsamling i Røde Kors ! 
 
Det er altid dejligt at møde jer denne aften, hvor vi ser tilbage på det 
år, der er gået og ser frem til det år, vi lige har taget fat på. 
 
Vi har haft den store glæde, at vor arbejdsstyrke er intakt fra sidste 
år.  
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En frivillig arbejdsstyrke, der med humør og enestående gå-påmod 
løser de opgaver, der hele tiden trænger sig på i en dynamisk Røde 
Kors afdeling, som den vi har her i Skive. 
 
En arbejdsstyrke , der også som det mest naturlige i verden – når 
der er alvorlige dage hjemme hos en eller anden af os – rykker 
sammen om den, der har det svært, og støtter. 
 
Den situation har vi også været i i år. I skal alle have tak for  med-
menneskelighed i ”det nære”. 
 

_______________ 

 
 
 
På Landsmødet i november blev drøftet Fremtidens Røde Kors og 
vor funktion i en verden, der står ud for forandringer og dermed nye 
humanitære udfordringer. 
 
Det betyder, at 
 
De udfordringer må Røde Kors agere på. Vores princip om med-
menneskelighed og tilstedeværelse lokalt og globalt kræver hand-
ling. 
 
Vi gør rigtig meget for at leve op til omverdenens forventninger om, 
at Røde Kors altid er til stede. Men selvom vi når mange med vores 
hjælp, så er det åbenlyst, at vi ikke når alle, og at der er brug for 
mere Røde Kors – hjemme såvel som internationalt. 
 
Der er brug for mere Røde Kors herhjemme, når alt for mange 
oplever, at de står uden for fællesskabet. Når uligheden stiger, og 
flere hjemløse lever på gaden. Når et stigende antal børn isoleres, 
og mange flygtninge har behov for netværk og arbejde. 
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Videre i begrundelsen for Fremtidens Røde Kors’ MANIFEST står 
der: 
 
Derfor skal vi gøre Røde Kors til en bevægelse, der er åben for alle, 
som vil bidrage til at gøre medmenneskelighed til en folkesag. 
 
Der er brug for flere i Røde Kors. Uanset om man er klassisk frivil-
lig, bidragyder, medlem, indsamler, virksomhed, skolebarn – eller 
engageret på helt andre måder, end vi kender i dag. 
 
Og skal vi være flere, kan vi ikke lade os begrænse af bestemte or-
ganisationstyper eller traditionelle måder at gøre tingene på. De 
eneste rammer, vi har, er Røde Kors’ 7 principper. 
 
 
 

MANIFEST 
 
 

ALTID TIL STEDE 
 

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker 
rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isola-
tion. 
 
Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenneske-
lighed og fællesskaber binder os sammen. 
 
Røde Kors vil altid være stil stede og handle på de humanitære be-
hov, vi ser 
 
Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til 
en folkesag i Danmark. 
 
Jeg nævner dette i min beretning, fordi det i de kommende år vil 
være en rettesnor for den retning, vort arbejde i Røde Kors vil tage. 
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Vore opgave her i Skive Afdelingen vi være at give RK i Danmark 
så gode muligheder for – internationalt og nationalt – at gøre med-
menneskelighed til en folkesag, og ved – i den udstrækning vi mag-
ter det – lokalt at hjælpe, hvor vi ser behov for det.   
 
Vi har i Røde Kors’ Skive afdeling mange forskellige aktiviteter. 
Nogle er nemme at få øje på, og andre opererer mere i det skjulte, 
men for dem alle gælder det, at de er uundværlige og tilsammen 
udgør de en væsentlig del af vort civilsamfund her i byen. 
 
Lad mig tage dem fra en ende af, som de er faldet mig ind: 
 
 
SAMARITTER: 
 
Generelt er der stor efterspørgsel efter samaritter på landsplan, 
men det kniber meget med at efterkomme ønskerne om vores as-
sistance. Vi har aldrig været så få, som nu ! 
 
I Skive er der for øjeblikket 20 samaritter. 
I 2018 forlod fire samaritter os, men heldigvis kom 3 nye til. 
 
I 2018 brugte vi 1004 timer fordelt på 30 vagtdage. 
 
Vi havde 523 henvendelser. Langt de fleste kunne vi færdigbe-
handle i vagten, men måtte dog henvise 19 tilskadekomne til læge-
vagten og sende 9 tilskadekomne videre med ambulance. 
 
 
FØRSTEHJÆLP: 
 
Vor aktivitetsleder gennem al den tid jeg kan huske – og det er fra 
2004 – Susanne Schou Thomsen, er fratrådt som aktivitetsleder, 
fordi hun forlader landsdelen og – efter at hun har mistet sin 
ægtemand – flytter til Sjælland, nærmere sine børn. 
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Der skal herfra lyde en dybfølt tak til Susanne for hendes store 
arbejde gennem de mange år. Mange af os vil huske hende for 
veltilrettelagte og grundige kurser i hjerte-lunge redning for vore 
frivillige og for den vidunderlige humor, som gjorde kurserne 
mindeværdige.  
 
Hun vil også blive husket i Lugansk i Ukraine, hvor hun trods sprog-
barrierer fik undervist de frivillige i at undervise på moderne dansk 
måde. 
Vi vil på et senere tidspunkt i bestyrelsen sige hende tak for hendes 
store indsats. 
 
Vi har været så heldige, at en af vore nye førstehjælpsinstruktører, 
Steffen Kjær, har overtagert Susanne Schou Thomsens funktioner 
som aktivitetsleder, medens Margit Christensen stadig varetager 
den administrative del af aktiviteten. 
 
Der er for øjeblikket ikke så stort pres på kurserne, som der var i 
det år, hvor mange 17-årige kunne komme i gang med at erhverve 
kørekort et år tidligere end hidtil. 
Der er dog blevet afholdt 12 førstehjælpskurser i det forløbne år, 
hvilket svarer til normal aktivitet. 
 
BESØGSVENNER: 
 
Alt er ved det gamle, d.v.s. at vore – for øjeblikket – 27 besøgsven-
ner i det stille løser en stor opgave med at holde ensomheden fra 
døren hos gamle og ensomme. 
 
Et par nye besøgsvenner er kommet til i årets løb, ligesom et par 
besøgsvenner efter mange års arbejde som frivillige, har besluttet 
at stoppe, da deres besøgsmodtagere ikke er mere. Af de nytilkom-
ne besøgsvenner er et par yngre piger. Det skorter stadig på mand-
lige besøgsvenner. 
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Vi har fået flere besøgsmodtagere med psykiske problemer, hvilket 
kræver besøgsvenner, der er godt rustede til opgaven. 
 
Den 4. juni var der en fin udflugt til Blokhus for nørklere og 
butiksfrivillige (tøj).  
 
Vi har deltaget i årsmødet i Horsens, hvor der var lejlighed til – på 
tværs af afdelingerne – at møde mange forskellige RK-frivillige om 
emnet ”Demens”.  
 
SYGEHUSBESØGSVENNER: 
 
Sygehusbesøgstjenesten er en lille men vigtig del af vor besøgstje-
neste.  Vi har stadigvæk kun en sygehusbesøgsven, men hun kla-
rer opgaven fint. Vi vil dog gerne have en kollega til hende. 
 
VEJVISERE:   
 
Vejviserfunktionen har nu fungeret i godt et år og er kommet rigtig 
fint fra start. 
 
Der er for øjeblikket 9 vejvisere. 
 
Ordningen går ud på, at hjælpe patienter på Sundhedshuset til at 
finde vej gennem skilteskoven og frem til det sted, hvor de skal 
behandles. 
 
To og to sammen hjælper vi hver mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 09.30 og kl. 11.30 patienterne på rette vej. 
 
På et møde med Servicelederen i Sundhedshuset blev der givet 
udtryk for stor tilfredshed med ordningen, hvilket patienterne og de 
forskellige afdelinger også giver udtryk for. 
 
Vore vejvisere har samarbejde med vejviserne på regionshospitalet 
i Viborg og har for nyligt været inviteret til møde i regionen. 
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Vi arbejder med at rekruttere flere vejvisere, sådan at vi kan tilbyde 
at dække også torsdage og fredage. 
 
NØRKLERE: 
 
Alt går på bedste vis ! 
24 damer sidder og strikker og syr så det er en lyst og sender store, 
stopfyldte kasser med tøj til Kliplev et par gange om året. 
 
Det kniber dog stadigvæk med at skaffe garn og stof til så mange 
hænder. 
 
Det overvejes, om vi skal strikke tæpper, huer og sokker til hjem-
løse 
 
GENBRUGSBUTIKKEN: 
 
For tøjafdelingen har det været et meget travlt år. Det blev sidst på 
året 2017 besluttet, at butikken skulle flytte fra Thinggade til nyop-
førte lokaler (400 m2)  forbindelse med den eksisterende møbelbutik 
på Viborgvej.  
 
Tøjbutikken fungerede i Thinggade indtil den 1. august 2018, 
hvorefter arbejdet med at indrette de nye lokaler gik i gang.  
 
Det var en spændende og arbejdskrævende proces, som – efter 
megen rokering rundt med tøjstativer og lignende – resulterede i en 
meget fin tøjafdeling, der stod helt klar til den officielle åbning den 
1. oktober 2018. 
 
Åbningen, hvor den røde snor blev klippet over af borgmester 
Peder Christian Kirkegaard og lederen af RK’s genbrug i Danmark, 
Tina Donnerborg, var et tilløbsstykke, selvom det foregik en ganske 
almindelig formiddag. 
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Vore forhåbninger til salget viste sig heldigvis at holde stik – det går 
over al forventning ! 
 
Vi er meget glade for den nye tøjafdeling med moderne og tids-
svarende forhold  og for de heldigvis mange frivillige, der valgte at 
flytte med. 
 
For møbelafdelingen har det også været et travlt år, som har stået 
i ombygningens tegn. Støv, skidt og møg og murbrokker overalt ! 
Samtidig har har vi – og tøjafdelingen – skullet forholde os til den 
nye strategi for genbrugsbutikkerne i RK 
 

”Genbrugskunden i centrum” 
 
Det synes vi nu, at vi altid har haft for øje ! Men vi har alligevel med 
udbytte deltaget i informationsmøderne om strategien. 
 
Frivillige fra møbelgenbrugsafdelingen har deltaget i ERFA møder i 
Viborg og i Varde, ligesom der har været aflagt besøg på FORM-
LAND-messen i Herning for at hente inspiration til den løbende ud-
vikling af afdelingen. 
 
Bl.a. har vi totalt nyindrettet isenkramafdelingen. 
 
Vi har på initiativ fra Landskontoret deltaget i møder vedr. oprettelse 
af en ny ERFA-gruppe (Viborg – Skive – Nykøbing – Thisted – 
Hurup – Hanstholm) men da vort samarbejde i den eksisterende 
ERFA-gruppe for STORBUTIKKER fungerer fint, foretrækker vi at 
blive i den. 
 
I årets løb har vi i møbelafdelingen haft praktikanter fra hhv. Han-
delsskolen, Jobcenteret, Sprogskolen og Kriminalforsorgen. 
 
Vi har haft en stigende tilgang af varer i årets løb, både møbler og 
isenkramvarer. 
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Udflugten i sommer var med mange deltagere. 
 
Samkøring af Tøjgenbrugsbutikken fra Thinggade og Møbelgen-
brugsbutikken på Viborgvej er gået over al forventning.  
 
Der vil altid være småting, der skal justeres og træffes nye aftaler 
om, når to forskellige kulturer skal smelte sammen til en ny, men 
det har heldigvis ikke vist sig at volde problemer. 
 
På landsplan har genbrugsbutikkerne i RK givet et samlet overskud 
på ca. 66.000.000 kr. 
 
Og til sidst: Det er herligt at få ros for en fin butik !   Og det får vi fra 
utallige kunder ! 
 
 

KØRSELSAFDELINGEN: 
 
Kørselsafdelingen har i det forløbne år kørt i alt 10.700 km. Røde-
KorsButikken tegner sig for de 9.000 km., som er brugt på ind-
samling af tøj, samt afhentning og udbringning af møbler. De reste-
rende km. er kørt af vore samaritter. 
 
Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau og travlhe-
den har været stor, Vi har i perioder manglet personel, og det har 
derfor været et større puslespil at få vagterne besat, 
 
Der skal derfor lyde megen ros til kørselsafdelingens frivillige for al-
tid at have været villige til at tage en ekstra tørn. 
Heldigvis har vi sidst på året fået flere frivillige i afdelingen, så frem-
tiden ser lysere ud for de frivilliges overfyldte pensionistkalendere. 
 
ØKONOMISK STØTTE: 
 
Vi har – som i de foregående år – støttet Aktivitetscenteret på 
Odgårdsvej med et mindre beløb. (2.500 kr.) 
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Sundhedsklinikkerne støtter vi med 20.000 kr. 
Togo og Nepal hver med 20.000 kr. 
 
JULEHJÆLP: 
 
Vi modtog 21 gavekort  á 800 kr. fra Landskontoret. 
Selv uddelte vi 25 gavekort á 800 kr. 
 
Samarbejdet med Menighedshjælpen fungerer særdeles fint, og vi 
nåede i år 4 ekstra familier som følge af samarbejdet. 
 
Det er en vanskelig opgave at vurdere ansøgningerne, da vi ikke 
altid får fyldestgørende svar på de spørgsmål, der stilles i ansøg-
ningsskemaet, ligesom vi kan konstatere at ikke alle spørgsmål bli-
ver besvaret. 
 
Vi gør vort bedste og kan ved uddelingen konstatere stor taknem-
melighed for hjælpen hos de modtagere, der kommer og henter 
den. 
 
 

LANDSINDSAMLINGEN: 
 

Landsindsamlingen er en årligt tilbagevendende begivenhed – den 
første søndag i oktober ! 
 
Vi har et velfungerende team og hvert år et par idealistiske gymna-
sieelever, der hjælper os på bedste vis. 
 
Vi har fin hjælp fra SparNord, der stiller personale og tællemaskiner 
til rådighed. 
 
Vor konsulent Karin Daugaard Bucholtz yder også støtte med ideer 
og opmuntring ! 
 
Trods alt dette har vi i de senere år samlet færre og færre penge 
ind. 
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Årsagen er den ganske enkle, at vi har svært ved at få indsamlere. 
 
Vi har langt over 100 ruter, men kan kun dække et fåtal af dem. 
 
Det er en ringe trøst, at det rigtig mange steder – i de mindre pro-
vinsbyer –  ser ud på samme måde. 
 
Vore indsamlere samlede alligevel godt 36.000 kr. ind, hvilket var et 
fint resultat i betragtning af antal indsamlere.   
 
Så Skive er positivt indstillet over for RK – det er vi rigtig glade for ! 
 
På landsplan var der også tilbagegang, og procentmæssigt svarer 
vort lokale resultat næsten til landsgennemsnittet for tilbagegang. 
 
Vi er rigtig glade for pengene og for at møde de dejlige, smilende  
og venlige mennesker, der samler ind for os. 
 
 
RØDE KORS VURDERINGEN 
 
Bestyrelsen vurderer til stadighed behovet for nye tiltag/afvikling af 
aktiviteter. 
 
På det sidste har vi fået tilbudt et sponsorat, som vi desværre må 
takke nej til, da vi ikke har frivillige, der kan løfte opgaven, bl.a. 
også fordi aktiviteten kræver, at de frivillige har bil eller har lyst til at 
gå til fods 2-3 km. ad trafikerede veje frem og tilbage til nærmeste 
busstoppested. 
 
 
SMID TØJET, DANMARK: 
Kampagnen gav mere tøj i en kortere periode, men havde slet ikke 
det omfang, den havde de første gange. 
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BESTYRELSENS ARBEJDE I 2018: 
 
Det kan meget kort beskrives som et normalt arbejdsår + en meget 
stor opgave: NYBYGGERIET. 
 
AFSLUTNING: 
 
Der skal til slut lyde en stor tak til alle frivillige: Vore konsulenter 
Karin Daugaard Bucholtz og Claudi Jakobsen samt Landskontoret, 
som har gjort det muligt for os at drive denne store virksomhed med 
et så flot resultat, som det er fremgået af denne beretning. 
 
Der skal fra bestyrelsens side også lyde en stor tak til vor udlejer, 
Knud Rasmussen, for hans lydhørhed og positive indstilling til vore 
specialønsker i forbindelse med det ”råhus”, han opførte til os.  
 
Også en særlig tak til alle vore frivillige i de to butikker. De har 
formået at få en fin tøjbutik og en lige så fin møbelbutik til at smelte 
sammen til den STORBUTIK, som vi alle er så stolte over: Røde-
Kors-Butikken i Skive.   
 
Bestyrelse og frivillige har sammen – trods støj, støv, larm og 
murbrokker – haft et rigtig fint år. 
 
Med disse ord overgiver jeg hermed beretningen til generalforsam-
lingen. 
 
 

Niels K. Kristensen. 
formand. 


