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Februar 2022.

RØDE KORS
Skive Afdeling

Beretning for 2021

INDLEDNING:
Velkommen til generalforsamling i Røde Kors !
Og velkommen til dig, Klaus Dam-Tholstrup, som er vor nye konsulent, til hvem vi ved, at vi altid kan henvende os, når der er problemer, vi synes, at vi har brug for at få hjælp til at løse –
VELKOMMEN
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Vi har en arbejdsstyrke på små to hundrede, der med humør og
enestående gåpåmod løser de opgaver, der hele tiden trænger sig
på i en RK-afdeling som den, vi har i Skive – og som udviser
overraskende kreativitet og ansvarlighed, når helt uforudsete
forhold gør sig gældende.
Og en arbejdsstyrke, der som det mest naturlige i verden viser
medmenneskelighed – når der er alvorlige dage hjemme hos en
eller anden af os – og rykker sammen om dem, der har det svært,
og støtter.
Vi har i år haft den store sorg at miste Karen Marie Ladefoged, som
i mange år har været en skattet og dejlig frivillig hos os – hende
savner vi. Desuden har et par af vore frivillige har haft den store
sorg, at mistet deres ægtefæller.
Medmenneskelighed er noget af det, der kendetegner den måde,
hvorpå vor afdeling fungerer i det daglige.

I den sammenhæng ligger vi tæt op af

RØDE KORS MANIFEST
ALTID TIL STEDE
Danmark og verden er i forandring,
Og alt for mange mennesker rammes af
Konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse
Ulighed og isolation
Vi vil arbejde for et samfund og en verden
Hvor medmenneskelighed og fællesskaber
Binder os samme
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Røde Kors vil altid være til stede og
Handle på de humanitære behov, vi ser
Derfor vil vi være den bevægelse, der gør
Medmenneskelighed til en folkesag
I Danmark
Vedtaget af landsmødet i 2018

_______________

BERETNING FRA AKTIVITETERNE
SAMARITTER:
På grund af corona-situationen startede året meget stille for
samaritterne, men hen på foråret ændrede det sig heldigvis.
Mange arrangører startede op på en gang, og alle skulle have
indhentet alt det, der var blevet forsømt.
Det gav stor travlhed – ikke bare her i Skive – men for samaritter
over hele landet.
Det var dejligt at komme i gang i gen og ”få rusten banket af”!
Årets resultat viser, at vi har haft 550 vagttimer fordelt på 23 vagter.
Vi har haft 212 henvendelser, hvoraf vi måtte henvise 18 til
skadestue og 2 personer fik vi sendt med ambulance.
Ud over dette har samaritterne i Skive været ude at hjælpe andre
afdelinger, da der er blevet råbt på hjælp fra alle sider.
Den langvarige corona-nedlukning har desværre bevirket et
usædvanligt stort frafald af samaritter, og alle afdelinger kæmper for
at få nye ind. Det er et langt, sejt træk, da der jo skal en del
uddannelse til, inden de nye er klar til at komme ud og virke som
samaritter.
For øjeblikket er der 16 samaritter i Skive.
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FØRSTEHJÆLP:
Førstehjælp har afholdt det sædvanlige antal kurser i årets løb.
Det drejer sig om almindelige førstehjælpskurser af 8 timers
varighed og om de færdselsrelaterede kurser af 4 timers varighed.

BESØGSVENNER:
Også det forløbne år har været præget af Corona.
Nogle besøgsvenner og modtagere har nøjedes med telefonisk
kontakt, medens andre har fortsat besøgene som hidtil.
Heldigvis er der kommet en del nye besøgsvenner til – også mænd.
Nu er der 29 besøgsvenner, det tegner godt !
Nogle af de nytilkomne er unge mennesker.
Det er glædeligt, at også de unge tænker på andre end sig selv.
Kun få modtagere er på venteliste.

SYGEHUSBESØGSVENNER:
Der har heller ikke i år været brug for sygehusbesøgsvenner på
sundhedshuset.
Vi holder os dog parat til at tage fat, når og hvis der igen skulle vise
sig behov derfor.

NØRKLERE:
Nørklerne fører en god og stille tilværelse med høj produktivitet. I
årets løb er der sendt flere meget store sendinger til centrallageret i
Kliplev. For tiden strikkes der meget til brug i Hviderusland.
Der er for tiden 22 aktive nørklere. Vi vil gerne have flere nørklere,
men annoncekampagnen har desværre ikke givet resultat for os.
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GENBRUGSBUTIKKEN:
Storbutikken har i 2021 været ramt af alle de restriktioner, vi kender
så godt. Butikken har været lukket helt ned i 2 måneder. Dette til
trods har omsætningen været tilfredsstillende.
Donationerne har heldigvis ikke holdt pause ! De er fortsat med at
komme i en lind strøm – så meget endda, at vi har måttet holde
lageret åbent for indleveringer hver dag fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi kørselsafdelingen trak i
arbejdstøjet. – Under nedlukningen har varebilen ikke vist sig i
gadebilledet med afhentning og udbringning af møbler.
Kasserede varer er blevet kørt på genbrugspladsen på private trailere.
Trods corona’en har storbutikkens tøjafdeling haft et godt år. Der
doneres store mængder af tøj, og der sælges som aldrig før. Som i
de foregående år har afdelingen brug for flere frivillige, men da de
frivillige, vi har, har været hos os i mange år, går det alligevel godt –
alle ved nemlig, hvad der kræves – TAK for det !
I modsætning til møbelafdelingen har tøjafdelingen været nødt til at
bruge varevognen hver onsdag morgen mellem 08.30 og 09.30. Det
har været nødvendigt at tømme tøjcontainere 6 steder i byen. Havde vi ikke gjort det, ville der – det viser erfaringen – have ligget store mængder af tøj ved siden af overfyldte containere. Tøjkørselsholdet overholdt naturligvis alle sikkerhedsforskrifter under arbejdet
– heller ingen af de frivillige på holdet er da blevet smittet med
covid-19.
Af hensyn til de frivillige, har vi i en stor del af året ikke afholdt Tirsdagsmøder (Månedlige fællesmøder for alle frivillige, der er beskæftiget på Viborgvej).
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I sommer var coronasituationen heldigvis sådan, at vi kunne gennemføre vor årlige udflugt, som i år gik til Tirpitz-museet ved Blaavand. Afslutning hjemme på Viborgvej. (succes).
Storbutikken har haft kollegialt besøg fra genbrugsbutikken i Farsø,
og butiksudvalget har deltaget i Årsmøde for Genbrug på Nyborg
Strand.
Butikken skifter fra tid til anden udseende, nye opstillinger og sæsonbetingede udskiftninger af varelager er årsagen.
Storbutikken er nu af en sådan størrelse, at RK’s revision – gennem
Landskontoret – har pålagt os at købe ekstern revision. Det har
betydet, at vore pengehåndtering er blevet lagt bestemte rammer.
Det har betydet mindre ændringer i vore rutiner, men også –
desværre – en yderligere udgift på ca. 25.000 kr. årligt.
I november måned afholdt vi den sædvanlige Julestue. Vi solgte
rigtig mange julevarer.
Alt dette har kun kunnet lade sig gøre i kraft af det store antal
engagerede frivillige, der har deres daglige gang i storbutikken, og
som altid er parate til at tage en ekstra tørn, når det er påkrævet.

KØRSELSAFDELINGEN:
Året startede først på normal vis i kørselsafdelingen, da Danmark
igen åbnede den 1. marts.
Afdelingens frivillige hjalp i hele perioden butikslederne med at
modtage donationer og sørgede for at lageret blev ordnet og gjort
klar til genåbningen.
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Året har været travlt med mindst to fyldte kørselsdage pr. uge. Der
har været rigtig meget at gøre, og alle har uden at kny trukket på
samme hammel i lange (og af og til ekstra) arbejdsdage.
På de 10 måneder er der kørt i alt 7.300 km.
Møbler 7.294 km. Tøj 774 km. og Samaritter 218 km.

ØKONOMISK STØTTE:
Vi støtter – som i de foregående år – sundhedsklinikkerne med
40.000 kr
Mali med 20.000 kr
Nepal med 20.000 kr.

JULEHJÆLP:
Vi har i år haft 67 ansøgninger om julehjælp.
Vi modtog 30 gavekort á 800 kr. fra Landskontoret, og vi finansierede selv 24 gavekort.
To private skibonitter har også bidraget med store beløb.
Alle ansøgninger blev individuelt vurderet.
Vort samarbejde med menighedsplejen i byen fortsætter til gavn for
alle.
Vi har konstateret at der er store læseforståelsesvanskeligheder i
forbindelse med formuleringen af ansøgningsskema’erne. Næste år
vil vi prøve at lave ansøgningsskema’er, der er letlæselige.
Tænk på, hvor svært det ville være for os, at skulle lære arabisk
skrift og oven i købet skulle læse tekst med højt lixtal.

LANDSINDSAMLINGEN:
Landsindsamlingen er vi ikke gode til her i Skive, sådan at forstå, at
vi ikke kan få indsamlere nok.
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Det er som om der er en træthed m.h.t. indsamlingsparathed.
Vi indsamlede kr. 7.989
Det er et fint resultat med det antal indsamlere, vi havde.
Vi er glade for hver en krone, der blev samlet ind, og vi er glade for
at se en lille kerne af ”gamle” indsamlere hvert år.

RØDE KORS VURDERINGEN:
Året har – ligesom det foregående år været usædvanligt.
Vi er glade for, at vi er kommet så godt igennem det, at vi for
øjeblikket er meget glade for det og nu forhåbentlig ser mod lysere
tider. I hvert fald prøver vi nu at leve op til vort ønske om st støtte
lokalt ved at have booket 4 pladser på URK’s sommerlejr.
Vi gaber lige nu over alt det, vi kan, med det antal frivillige, vi har.

BESTYRELSENS ARBEJDE I 2021:
Bestyrelsens arbejde har også været præget af corona’en.
Vi har været optaget af, at drive afdelingen på en sådan måde, at
ingen af vore frivillige skulle udsættes for smitte, så vidt det stod til
os.
Det lykkedes ud over al forventning, idet det først for et par uger
siden hændte, at to af vore frivillige blev syge. De er heldigvis raske
igen.
Under hele forløbet holdt formand / næstformand / kasserer tæt
kontakt og foretog de fornødne og tilstrækkelige handlinger.
Bestyrelsen har været optaget af at skaffe nye frivillige til alle aktiviteterne. Vi er meget opmærksomme på, at gennemsnitsalderen på
vore frivillige er ret høj, hvorfor et glidende generationsskifte er nødvendigt.
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Vi har derfor brugt en del penge på et stort annoncefremstød: 5
halvsides annoncer i ”MIDT PÅ UGEN” og i Skive Folkeblad.
Indtil nu har det bevirket en tilgang af en halv snes nye frivillige. Det
har betydet en fin fornyelse og mere fleksibel planlægning i
storbutikken og kørselsafdelingen, ligesom der er en ny aktivitet
under opbygning.

AFSLUTNING
Med årets indsats i tankerne er det med stolthed, bestyrelsen kan
takke alle frivillige for en kæmpeindsats. En omsætning på
1.866.793 kr. kommer ikke af sig selv – og da ikke med de
vanskeligheder, som corona’en har budt de frivillige.
Når kassereren om lidt fremlægger regnskabet, vil han kunne
fortælle, at vi aldrig før i RK-Skive, har kunnet sende så mange
penge til RK, som vi gør i år.
STOR TAK FOR JERES INDSATS
Til sidst også en stor tak til konsulent Karin Daugaard, som her ved
årsskiftet har skiftet arbejdsområde i RK. Hun har altid været klar til
at hjælpe og bidrage med gode idéer.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

Niels K. Kristensen.
formand.

