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Februar 2021.

RØDE KORS
Skive Afdeling

Beretning for 2020

INDLEDNING:
Velkommen til generalforsamling i Røde Kors !
Vi mødes i år på en anden måde end hidtil. Ligesom på Landsmødet har coronasituationen medført, at vi gennemfører generalforsamlingen digitalt.
Vi ser altså ikke hinanden ansigt til ansigt, men på skærmen. Ellers
er alt, som det plejer at være.
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Vi har en frivillig arbejdsstyrke på ca. 170 frivillige, der med humør
og enestående gåpåmod løser de opgaver, der hele tiden trænger
sig på i en dynamisk Røde Kors afdeling, som den, vi har her i
Skive.
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, trods det, at vores alder er steget med et år, siden sidst vi var til
generalforsamling og dermed desværre også øget antallet af de
små gebrækkeligheder, vi må trækkes med ! Men det har nu ikke
påvirket vore aktiviteter i nævneværdig grad.
Året i Røde Kors i Skive har været meget forskelligt fra alle de
andre år i afdelingens historie !
Alt har været anderledes:
Faste rutiner er omgjort,
Restriktioner af forskellig betydning er kommet og gået,
Ingen fælles sommerudflugt,
Ingen julefrokost og
Vi har måttet ty til ændrede møde –og kommunikationsformer.
Mundbind,
Afspritning,
Visirer og plexiglasplader er blevet hverdag –
Afstand og ingen ”krammere” !
Påbud fra de frivilliges egne, voksne børn om at passe på os selv
og holde os hjemme !
Verden er af lave – men et forhold er der ikke ændret ved
DE FRIVILLIGES ENGAGEMENT OG KREATIVITET

3

Det har resulteret i at man har nærlæst og tolket alle restriktioner
positivt – og overholdt dem:
Kørselsafdelingen lå underdrejet, men bistod hver dag under nedlukningerne butikslederne med at ordne og tage sig af donationer
afleveret ved porten til lageret.
Udpakningsholdene aftalte indbyrdes, hvorledes de på 3-mandshold kunne ordne de indleverede donationer samt få styr på en
ophobet pukkel af kasser med porcelæn m.v..
Tøjkørselsholdet aftalte med sorteringsholdet i tøjafdelingen, at
containerne blev tømt en gang om ugen, sådan at vi undgik overfyldte containere og løse sække ved siden af dem.
Da tirsdagsmøderne ikke kunne gennemføres, organiserede butiksudvalget udvidede udvalgsmøder om torsdagen, så den nødvendigste kommunikation kunne finde sted.
Bestyrelsen har under restriktionerne afholdt 1 ordinært møde, men
ellers overladt den daglige drift til formand, næstformand og
kasserer. Disse har på bestyrelsens vegne truffet de nødvendige og
tilstrækkelige beslutninger.
Det har været en fornøjelse og en stadig kilde til beundring at
iagttage voksne og ansvarlige frivillige, som har slidt og slæbt for at
få afdelingen til at fungere – og det – trods alle hindringerne – med
et stort smil på læben.
En kæmpestor tak til alle frivillige fra bestyrelsen !
_______________

Herefter til en gennemgang af vore forskellige aktiviteter:
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SAMARITTER:
Hos samaritterne startede 2020 rigtig godt. Der var underskrevet
mange vagtaftaler, og der var planlagt en hvervekampagne for at få
flere folk ind, sådan at vi kunne dække behovet hen over sommeren.
Men så kom corona og dermed aflysninger i en mild strøm.
Pludselig var kalenderen tom, aflyste mødeaftener og en næsten
nedlukning af kursusaktiviteten.
Mødeaftener via SKYPE fungerer, men bestemt ikke optimalt.
Angående vagter har vi været så heldige, at SIK, Skive
Fodboldklub, forblev i 1. division og derfor har skullet have samaritter til deres hjemmekampe, så der har været et antal vagter efter
sommerferien.
Samaritterne har fået eget lokale – stor pavillon – hvori alt udstyr
kan opbevares under sikre former. Placeringen ved porten har lettet
pakning af RK-bilen og traileren, når vi har skullet på vagt.
Der har i alt været 121 vagttimer fordelt på 13 vagter. Der har været
12 henvendelser i samaritterteltet, og der er henvist en enkelt person til skadestuen.
FØRSTEHJÆLP:
Der har været afholdt 9 og været aflyst 2 kurser, men nu er der igen
gang i kurserne. Dog har den sidste nedlukning af DK også ramt os.
Der er 4 undervisere.
BESØGSVENNER:
For besøgstjenesten har det også været et anderledes år.
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Besøgsvennerne har håndteret coronakrisen på forbilledlig vis. En
enkelt har fortsat besøgt modtageren og iagttaget alle sikkerhedsforanstaltninger, Andre har ringet og senere besøgt besøgsmodtagerne, da der blev lukket op for besøg.
Besøgstjenesten blev ved juletid begavet med et pænt beløb fra
en anonym donor.
Alle – både besøgsmodtagere og besøgsvenner – fik et fint kræmmerhus fyldt med lækkerier, og det vakte glæde hos alle.
For øjeblikket er der 14 aktive besøgsvenner. 3 besøgsvenner venter på en ”passende” modtager.
Nogle besøgsvenner er holdt op af forskellige årsager. En ønsker i
stedet at være i butikken. En ung er flyttet på grund af uddannelse,
og en ældre dame, som har været besøgsven i mange år, har valgt
at stoppe, da modtageren er død.
Vi mangler stadig mandlige besøgsvenner.
Der er modtagere med psykiske udfordringer af forskellig art –
modtagere, der kræver personer, der er godt rustede til opgaven.
Der er for øjeblikket 5 – muligvis 6 – modtagere på venteliste.
SYGEHUSBESØGSVENNER:
Corona igen ! Sundhedshuset lukkede ned for funktionen i foråret,
og den er endnu ikke genoptaget.
VEJVISERE:
Vise-vej funktionen lukkede ned i marts måned sammen med resten af DK og har endnu ikke genoptaget arbejdet. Der har to gange
været aftalt fysiske møder med deltagelse af repræsentanter fra
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Region Midt, men begge gange har nye restriktioner ført til aflysninger af møderne.
For at komme i gang igen, skal alle vejvisere deltage i et hygiejnekursus, hvilket heller ikke har været muligt.
Aktivitetslederen har løbende været i kontakt med de frivillige på
mail eller pr. telefon og kan konstatere, at ingen endnu har haft mod
eller lyst til at genoptage vejvisningsfunktionen – og desværre har
flere meldt helt fra.
Det betyder, at der pt. kun er 4-5 frivillige tilbage, som forholder sig
afventende.
Når DK igen lukker op vil vi samle de tilbageværende frivillige vejvisere og drøfte situationen og undersøge, om der stadig er behov
for vores virke på Sundhedshuset.
NØRKLERE:
Også nørklerne har i denne corona-tid kørt på et meget lavt blus.
Trods alle vanskelighederne er der i nørklernes egne hjem strikket
rigtig meget, som er blevet sendt til centrallageret i Kliplev.
Det er blevet til i alt 14 kasser og 2 sække med tøj og tæpper.
Til de hjemløse er der også strikket trøjer, halstørklæder, huer og
vanter – i alt 1 kasse + 5 sække !
I stedet for den aflyste sommerudflugt havde besøgsvenner og
nørklere en rigtig hyggelig middag sammen på Strandtangen.
GENBRUGSBUTIKKEN:
Året har været som intet andet i genbrugsbutikkens snart 17-årige
levetid.
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Nedlukning af 2 omgange i i alt 7 – 8 uger.
Ændrede vagtplaner i det uendelige.
Ændret mødestruktur – mange uformelle møder med få deltagere
Frivillige, der har måttet tage hensyn til helbred og alder i forbindelse med COVID-19
Og, hvad der næsten ikke er til at forstå:
En større omsætning end i det foregående år !
Tøjafdelingen:
Som alle ved, har 2020 været et mærkeligt år. Da DK blev lukket
ned i marts måned var tøjafdelingen meget spændt på, hvordan
året ville gå.
Da vi lukkede op efter 1½ måned var ikke alle klar til at gå i gang,
men efter yderligere en måned var de fleste klar, og kunderne var
der også.
Vi fik af flere kunder at vide, at de havde savnet os.
Som regnskabet viser, blev der solgt rigtig meget.
Hele storbutikken holdt udsalg den første måned.
Vi manglede ikke tøj, for det virkede som om, at alle husstande i
Skive havde ryddet op og sendt tøj til genbrug. Chaufførerne havde
virkeligt meget at bestille – containerne var ved at revne, selvom vi
tømte dem alle hver uge.
Tøjafdelingens største problem er, at vi stadig mangler frivillige –
det kan godt bekymre, vi bliver jo alle et år ældre for hver generalforsamling.
Møbelafdelingen:
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Butikken har fulgt de regler, som sundhedsmyndighederne har foreskrevet,
Personlige værnemidler er stillet til rådighed, ligesom der overalt i
butikken er skiltet med de gældende regler og anbragt afstandsmærker på gulvet.
Der har været afholdt korte møder i butiksudvalget, hvori formand
og næstformand har deltaget. Disse møder har været en erstatning
for tirsdagsmøderne.
Møbelafdelingen har i coronatiden modtaget donationer i en størrelsesorden, som vi ikke har set tidligere: Store mængder af møbler, porcelæn, pyntegenstande og ”ting og sager”.
Vi har nu så mange varer på lager, at vi – heldigvis – ikke lige nu
kan overskue, hvornår vi kommer til bunds i dem. Det er heldigvis et
luksusproblem, men dejligt hele tiden at kunne lave varierede
salgsudstillinger i møbelafdelingen.
Antallet af frivillige i møbelafdelingen har ligget nogenlunde konstant, men vi kan godt bruge nogle flere, både i kørselsafdelingen
og på lageret, ligesom både tøjafdelingen og møbelafdelingen
mangler frivilligt butikspersonale – nogle flere frivillige vil kunne give
mere fleksible vagtplaner.
I årets løb har samaritterne fået en pavillon, hvilket har givet mere
lagerplads og plads til udpakning.
Der er ikke brugt penge til annoncering, men i stedet på at annoncere på facebook. Det har givet gode resultater.
På grund af coronasituationen har vi ikke deltaget i årsmøde for
genbrug og heller ikke afholdt ERFA-møder, ligesom vi ikke havde
folk på ”Formland”.
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Der er installeret ny kasseterminal, som er mere driftsikker og hurtigere end den gamle.
Til trods for, at Viborgvej har været lukket i flere, lange perioder, og
at butikken har været lukket i mindst 2 måneder, har vi i
storbutikken haft en rekordomsætning på. Ca. 1.820.000 kr.
Alle frivillige skal have tak for deres indsats.
Her er det på sin plads at takke alle vore donorer.
Uden deres utallige donationer – tøj, møbler, og ”ting og sager” til
vor storbutik, ville vi ikke kunne bidrage til Røde Kors med så
mange penge, som vi gør. Penge der anvendes til at hjælpe
sårbare mennesker i Danmark og ude i Verden. TAK !

KØRSELSAFDELINGEN:
Året har været godt og travlt med fyldte køredage samt ekstra
køredage p.g.a. meget affald leveret hos os i forbindelse med vores
coronanedlukning.
Gode kollegaer har været flinke til at give en ekstra hånd, når det
har været påkrævet.
Mindre rejseaktivitet i årets løb har også været medvirkende til, at
tingene personalemæssigt nemmere har kunnet hænge sammen.
Under nedlukningen i foråret og i jule/nytårsperioden har kørselsholdet støttet butikslederen med en mand dagligt, som hjælp til den
daglige oprydning under halvtaget.
Stor tak til kørselsholdet for den store indsats, gode stemning og
hjælpsomhed.
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Der er kørt i alt

9.981 km.

Møbelafdelingen 9.060 km.
Tøjafdelingen
911 km.
Samaritter
10 km.

ØKONOMISK STØTTE:
Vi har i 2020 støttet Røde Kors-projekter i Ukraine og Malawi, ligesom vi har støttet sundhedsklinikkerne i Danmark.
Der er i alt anvendt 80.000 kr. til disse formål.
JULEHJÆLP:
Røde Kors i Skive har i 2020 modtaget 75 ansøgninger om julehjælp, og vi har ydet julehjælp til i alt 52 familier.
Vi har modtaget 30 gavekort á 800 kr. fra Landskontoret og har selv
købt 22 gavekort i størrelsesorden 800 kr. – 1.000 kr. (heri incl. 3
privatdonationer på i alt 6.200 kr.).
Enlige forældre udgør hovedparten af ansøgerne. Årsager til ansøgningerne er fortrinsvis sygdom, dyr medicin, kontanthjælp og
psykisk sygdom.
Vi har et forbilledligt samarbejde med menighedsplejen, hvorimod
et ønsket samarbejde med kommunen strander på – i denne sammenhæng – rigide regelsæt.
LANDSINDSAMLINGEN:
Vi har ikke heldet med os med Landsindsamlingen !
Det er utrolig svært at få indsamlere nok.
Coronasituationen har ikke gjort det nemmere. Mange af vore
ældre, trofaste indsamlere mødte forståeligt nok ikke op i år.
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Der blev dækket 12 ruter, og indsamlet 10.000 kr-.
Landsindsamlingen gik også på landsplan tilbage
Vi vil i 2021 nytænke vor måde at gribe Landsindsamlingen an.
RØDE KORS VURDERINGEN:
RK i Skive har næsten det antal frivillige, der skal til for at drive afdelingen 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:
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 2020:
Bestyrelsens arbejde har været præget af coronasituationen.
Vi har afholdt et par møder med udelukkende deltagelse af de på
generalforsamlingen valgte. D.v.s. 9 personer.
Vi har været nødt til – i overensstemmelse med restriktionernes
indførelse – at aflyse et enkelt møde. I stedet har formand,
næstformand og kasserer – efter aftale med den øvrige bestyrelse
– løbende truffet de fornødne og tilstrækkelige beslutninger.
”Formandskabet” har hele tiden holdt nær kontakt og i hver enkelt
situation, hvor det har været nødvendigt, truffet beslutninger efter
aftale med de respektive aktivitetsledere.
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AFSLUTNING
Sidste år skrev jeg i beretningen:
”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 lokalsamfundet”.
Dette er stadigvæk vores agt.
Når regnskabet om lidt kommer på dagsordenen, er det både med
stolthed og en vis forbløffelse, at vi kan konstatere, at det trods
næsten 2 måneders nedlukning af storbutikken er lykkedes os at nå
en omsætning, på ca. 1.820.000 kr. hvilket er den største i hele
butikkens snart 17-årige levetid.

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.

