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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 en frivillig arbejdsstyrke, der med humør og enestående gå-
påmod løser de opgaver, der hele tiden trænger sig på i en dyna-
misk Røde Kors afdeling, som den, vi har her i Skive. 
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Og 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. 
 
Vi har haft den store glæde, at vor arbejdsstyrke er intakt fra sidste 
år. Dog har et par af vore frivillige haft den sorg, at blive alene. 
 
I foråret havde vi den sorg at miste vor udlejer, Knud Rasmussen.  
 
Knud var – stærkt præget af sin uhelbredelige sygdom – med til 
indvielsen af nybyggeriet i oktober forrige år.  
 
Knud har gennem alle årene været Røde Kors en god ven, som vi 
er stor tak skyldig.  
 
Vi vil mindes hans venlighed og imødekommenhed over for os med 
taknemmelighed. 

 
_______________ 

 
 
Inden for de sidste par år er der i al stilhed blevet arbejdet på at 
gøre Røde Kors klar til at indgå som en del af Det Danske Bered-
skab. 
 
Klimaet ændrer sig, steder, hvor der normalt aldrig har forekommet 
oversvømmelser, er pludselig flere gange blevet oversvømmede, 
og forholdene i Europa har bevirket, at vi pludselig kan blive 
overrasket af spontane flygtningestrømme. 
 
Vi har heldigvis set, at danskerne overalt har taget udfordringerne 
op og efter bedste evne er trådt til med den nødvendige hjælp, som 
man nu har kunnet organisere sig. 
 
Røde Kors har stor erfaring i at håndtere katastrofer ude i verden, 
men herhjemme har indsatsen været spontan og ikke koordineret ! 
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Derved har vi ikke udnyttet den kapacitet, vi er i besiddelse af. 
Det vil vi gerne råde bod på. 
 
Der er derfor taget initiativ til at Røde Kors skal kunne indgå på pro-
fessionel måde i løsningen af opgaver i katastrofesituationer her i 
landet. 
 
Der er udnævnt 14 beredskabsledere, hvis opgave, det bliver at 
samle frivillige og organisere hjælpearbejdet med dem. 
 
Pt. Er man blevet enige med den øvrige del af beredskabet (Gl. 
dages CF) om at være parat til at støtte med 
 

• Psykosocial støtte 

• Praktiske opgaver. (eks. logistik) 

• Førstehjælp og samaritterbistand 

• Håndtering af tilstrømmende spontant frivillige. 
 
Som tillæg til frivillighedsaftalen er der udarbejdet et afsnit om ”be-
redskab”, som man kan tilmelde sig. 
 
Den får alle medlemmer af Røde Kors mulighed for at tilmelde sig i 
dette forår samtidig med at den nye frivillighedsaftale ligger klar til 
underskrift. 
 
Hvis man er tilmeldt ”Beredskabet” vil man kunne blive kontaktet i 
tilfælde af en eller anden nødsituation i lokalområdet og få mulig-
hed for at yde hjælp. 
 
Der kan blive brug for netop dig ! 
 
 
SAMARITTER: 
 
Der er stadig stor efterspørgsel efter samaritter, og der er rigeligt at 
lave ! 
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Derfor har det været en stor hjælp for samaritterne i Skive, at Bjer-
ringbro-samaritterne desværre måtte sættes på pause og overgå til 
Skive-samaritterne. 
 
Det har givet en del ekstra vagter, som det heldigvis er lykkedes for 
os at få afviklet rigtig fornuftigt. 
 
De mange vagter har også givet ekstra indtægt (vi har faktisk om-
sætningsrekord i 2019) så vi har heldigvis kunnet købe det udstyr 
og de ekstra ting, der er nødvendigt for at kunne drive en  stor afde-
ling på 28 personer. 
 
Samaritterne har i 2019 haft 1553 vagttimer fordelt over 40 vagter. 
Vi har haft 835 henvendelser om hjælp, henvist 19 tilskadekomne til 
lægevagt/skadestue, og det har været nødvendigt for os at sende 5 
tilskadekomne med ambulance til videre behandling. 
 
Til trods for det meget store aktivitetsniveau, er vi glade for, at vi har 
kunnet hjælpe vore naboafdelinger, når de har manglet folk. 
 
Ved årsskiftet har Røde Kors anskaffet en pavillon, som for frem-
tiden skal huse alt vores udstyr . Det bliver rigtig fint, da vi får bedre 
og mere velindrettet plads til udstyret, samtidig med, at arbejdet 
med at pakke udstyr ud til opgaver og sammen igen efter opgaver 
bliver meget lettere end nu.  I tilgift får møbelafdelingen lidt mere la-
gerplads. 
 
I årets løb har vi også anskaffet os en trailer, som er ideel til vort 
arbejde ved mindre opgaver. 
 
 
FØRSTEHJÆLP: 
 
Førstehjælp har haft et stille år efter de meget travle år, hvor de 17-
årige kunne erhverve kørekort. 
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Førstehjælp skifter i disse dage aktivitetsleder, og vi forventer at 
aktiviteten fortsætter i en god gænge med regelmæssige kurser 
både færdselsrelaterede og almindelige førstehjælpskurser. 
 
 
BESØGSVENNER: 
 
Der er ikke sket så meget siden sidste år. Det vil sige, at alt går ro-
ligt og godt.  
 
For tiden er der 24 besøgsvenner. I løbet af året har et par besøgs-
venner valgt at stoppe af forskellige årsager. 
 
Der er også kommet nye besøgsvenner til, heriblandt et par ”unge 
piger” og en enkelt ung mand. 
 
Vi mangler stadig mandlige besøgsvenner. 
 
Der er blevet flere besøgsmodtagere med psykiske udfordringer af 
forskellig art – besøgsmodtagere, der kræver besøgsvenner, der er 
godt rustede til opgaven. 
 
For øjeblikket er der 7 besøgsmodtagere på venteliste. 
 
Aktivitetslederen har – i lighed med foregående år – deltaget i års-
møde for aktivitetsledere og har her sammen med kolleger drøftet 
”Mental sundhed”. 
 
 
SYGEHUSBESØGSVENNER: 
 
Vi har en besøgsven, og det går stille og roligt, som det plejer. 
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VEJVISERE:   
 
Der er tilknyttet 11 frivillige til ViseVejFunktionen på Skive Sund-
hedshus. 
 
Der er som regel altid 2 frivillige til stede på Sundhedshuset i dage-
ne: mandag, tirsdag, og onsdag i tidsrummet 09.30 – 11.30. 
 
De frivillige hjælper besøgende og patienter med at tyde skiltejung-
len og finde frem til de rigtige afdelinger. 
Nogle følges på vej, og andre får vist den rigtige vej. 
 
Alle, der får hjælp er glade og taknemmelige, så det er et par gode 
timer at være frivillig. 
 
Om vinteren er det et problem, at der er koldt, hvor vi arbejder. 
 
Vi har for nylig fået tilknyttet en kontaktperson mellem Røde Kors 
og Hospitalsenhed Midt, som vi skal have et snarligt møde med.  
 
Vi håber stærkt, at vi i fællesskab kan få løst problemet. 
 
NØRKLERE: 
 
Vi har 24 damer (nørklere) som strikker og syr. I oktober blev der 
sendt 14 kasser (og de er store) med nørklertøj til centrallageret i 
Kliplev, samt 4 kasser med tøj til hjemløse. 
 
Tøj til hjemløse består af huer, trøjer, sokker, vanter og tæpper. 
Der strikkes fortsat til RITO. 
 
 
GENBRUGSBUTIKKEN: 
 
Det har været det første hele år i den samlede butik. 
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De mange frivillige har fået butikken til at fremstå som en moderne 
og velindrettet butik med et meget alsidigt vareudvalg præsenteret 
på tiltalende vis i lokaler, der er lyse og behagelige at være kunder 
i, med god belysning, behagelig varme og frisk luft. – Det hører vi 
mange positive tilkendegivelser om fra vore kunder. 
 
Omsætningen i 2019 har været på 1.706.147 kr. 
 
Det store vejarbejde har været en hindring for vore kunder (og os), 
Men det har ikke haft helt så stor betydning for omsætningen, som 
vi ventede. 
 
Butikkens kasseterminal er nu tilsluttet flexpos systemet, hvilket 
fremover vil få den betydning, at vi kan få landsdækkende tal for de 
forskellige varegrupper og dermed få overblik over salgsmæssige 
tendenser. 
 
Vi er gået over til udelukkende et anvende bæreposer med RK 
logo. 
 
Tøjafdelingen: 
 
Tøjafdelingen har haft en rigtig god omsætning – vel en fordobling 
af omsætningen i den”gamle” butik i Thinggade. 
 
Vi tømmer nu 9 containere, (vi har fået en ny container ved FAKTA i 
Asylgade).  
 
Vi har desuden fundet det hensigtsmæssigt at tømme alle con-
tainerne hver uge i modsætning til tidligere, hvor containerne blev 
tømt hver anden uge.  
 
Vi får rigtig meget tøj – og godt tøj – fra de 9 containere. 
 
Skulle vi i en periode ikke have tøj nok, eller er der varegrupper,  vi 
mangler, supplerer vi med tøj fra centrallageret i Horsens. 
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Afdelingen har investeret i fine, nye Røde Kors bøjler – det er dyrt, 
men har medvirket til at give butikken et godt udseende. 
 
Afdelingen kan stadig godt beskæftige flere frivillige. Heldigvis er 
der frivillige fra møbelafdelingen, der giver en hånd med, når der er 
opstået uorden på bøjlestativerne. 
 
Når vi er lidt fleksible, kan vi jo hjælpe hinanden meget – det skulle 
helst ende med, at alle frivillige er en samlet gruppe, som kan tage 
en tørn, hvor det skal være. 
 
 
Møbelafdelingen: 
 
Det har været et godt og aktivt år i afdelingen, som har haft den 
glæde at modtage besøg fra andre afdelinger – Hobro og Vinderup 
– som gerne ville lære noget af vores måde at drive genbrugsbutik 
på. 
 
Vi får tilbudt rigtig mange dødsboer – flere end i de foregående år. 
Vi har selv hentet de fleste af dem, men har også fået leveret 
dødsboer af de pårørende. 
 
Vi siger altid TAK, når vi får tilbudt dødsboer. Vi hjælper virkelig 
familierne, der har mistet familiemedlemmer, og vi er glade for de 
tilbagemeldinger, vi får: ”I optræder pænt og høfligt, og I behandler 
møblerne pænt og præsenterer dem ordentligt i jeres butik” ! 
 
Vore frivillige har deltaget i ERFA-møder og hentet inspiration til 
arbejdet på Formland-messen i Herning. 
 
Til tider er vor lagerplads for lille, og til andre tider er der god plads 
mellem møblerne !  Problemet er til dels sæsonafhængigt, men det 
glæder lagerpersonalet, at der med samaritternes udflytning til pa-
villonen, bliver ekstra m2 til rådighed. 
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Inde i selve butikken er der blevet opsat bedre belysning i isen-
kramafdelingen. Det bevirker, at varerne præsenterer sig meget 
bedre end før, og at vore frivillige har bedre forhold at arbejde un-
der. 
 

KØRSELSAFDELINGEN: 
 
2019 har været et godt og travlt år med utrolig mange afhentninger 
og leveringer.  
 
Der er kørt rigtig mange værdifulde ladninger både den ene og den 
anden vej.  
 
Alle frivillige i kørselsafdelingen er blevet tilbudt sikkerhedsfodtøj, et 
tilbud, som alle har taget imod. 
 
Problemer med mandskabsmangel og pludselig opstået travlhed 
p.g.a. mange donationer og leveringer er blevet løst, fordi ALLE 
altid har været villige til at tage en ekstra tørn.   
 
Uden en sådan positiv indstilling, var det ikke gået.  
 
 
ØKONOMISK STØTTE: 
 
Vi har – som i de foregående år – støttet Aktivitetscenteret på Od-
gårdsvej med et mindre beløb. (2.500 kr.) 
 
Bestyrelsen vil overveje, om beløbet er stort nok – alle byens bor-
gere drager nytte af Aktivitetscenteret. 
 
Sundhedsklinikkerne støtter vi med 20.000 kr. 
Malawi og Ukraine hver med 20.000 kr. 
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Vi har i sommeren 2019 sendt 3 børn fra Skive på sommerlejr ved 
Ungdommens Røde Kors.  Fremover er vi åbne for at sende flere 
børn på sommerlejr- det er en god investering i fremtiden. 
 
JULEHJÆLP: 
 

Vi har igen i år ydet julehjælp til en del familier i Skive. 
Kommunekredsen har delt kommunen op i 3 områder, hvor vi i 
Skive har ydet hjælp til beboere i postnummerområderne 7800 og 
7840. Kommunens andre postnumre har RK-afdelingerne i Spøttrup 
og Nordsalling taget sig af. 
 
Ansøgertallet var i år 86, en lille nedgang i forhold til sidste år. 
 
Afdelingen i Skive modtog 30 gavekort fra Landskontoret og kom 
selv af med 17 gavekort. Vi havde planlagt at uddele 25 gavekort, 
men vurderede, at 17 var det rette tal. 
 
Vi havde – som sædvanligt – et fint samarbejde med menigheds-
hjælpen. 
 
Vi var til vor forbløffelse i den situation, at der var 4 julehjælpsmod-
tagere, som ikke afhentede julehjælpen trods særskilt henvendelse 
fra os efter uddelingsdagen. 
 

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. 
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Vor konsulent Karin Daugaard yder også støtte med ideer og op-
muntring ! 
 
Trods alt dette har vi i de senere år samlet færre og færre penge 
ind 
 
Årsagen er den ganske enkle, at vi har svært ved at få indsamlere. 
 
Vi har langt over 100 ruter, men dækkede i år kun 28. 
 
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 25.000 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 ! 
 
Vi er rigtig glade for pengene og for at møde de dejlige, smilende  
og venlige mennesker, der samler ind for os. 
 
 
RØDE KORS VURDERINGEN: 
 
RK i Skive har næsten det antal frivillige, der skal til for at drive af-
delingen med de aktiviteter, vi har gang i.  
 
Der er områder, vi måske kunne gøre en forskel ved at gå ind i, 
men vi ønsker at gøre det, vi gør, godt, så der er ikke pt. planer om 
at føje nye aktiviteter til vort arbejde. 
 
Med flere frivillige ville vi kunne åbne for sociale aktiviteter. 
 
Så en stille bøn til de beboere i Skive Kommune, som har tid og 
energi til overs:  
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Kom ned til os og bliv frivillig !  
 
Du har måske lige netop de kompetencer, som skal til, for at vi kan 
lukke op for noget nyt. 
 
BESTYRELSENS ARBEJDE I 2019: 
 
Oven på det meget travle år med nybyggeri har arbejdsåret været 
roligt. 
 
Bestyrelsen har hele tiden haft et skarpt øje på afdelingens øko-
nomi. 
 
Det viser sig jo altid, når et nybyggeri skal gøres helt færdigt, at der 
er en hel del småting, der lige skal anskaffes, for at det kan blive 
helt så godt, som man havde tænkt sig. Mange bække små, gør jo 
som bekendt en stor å. 
 
Der har været mange små bække ! 
 
Vi har besluttet, at vi – som i de sidste par år – vil gøre det gratis at 
deltage i Julefrokosten. 
 
Det er bestyrelsen, der foretager de daglige, økonomiske dispositi-
oner. 
 
Bestyrelsen har overvejet, om ikke det nu, hvor vore store udgifter 
er afviklet, omsætningen og dermed overskuddet steget, at vi i 
afdelingen skal se på lokalsamfundet og dets sårbare og øge vor 
indsats her. F.eks. ved – i samarbejde med Skive Kommune (evt. 
skolerne) – at sende flere ”ferieløse” børn på sommerlejr. 
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AFSLUTNING 
 
Med årets indsats i tankerne er det med stolthed, bestyrelsen kan 
takke alle frivillige for en kæmpeindsats, en indsats, der året igen-
nem har formået at gøre Røde Kors i Skive og Røde Kors Butikken 
så velfungerende – og rentabel – at vi med uændret aktivitetsni-
veau – har kunnet tilbagebetale alle de midler, vi i oktober 2018 
lånte i national fond. 606.000 kr. 
 
I de kommende år vil vi nu have mulighed for (ud over de fastlagte 
34 %) at bidrage til RK i Danmark (Landskontoret) med et pænt, 
stort beløb, men også – og det er vigtigt: Støtte sårbare i lokalsam-
fundet. 
 
Til sidst en STOR tak til vore konsulenter og til Landskontoret for 
altid beredvillig hjælp og støtte – især til Karin Daugaard, som altid 
er parat med råd og dåd, når vi kalder på hende. 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
 

Niels K. Kristensen. 
formand. 


