
Referat 24. februar 2017 

 

Generalforsamling i Røde Kors Grenaa afdeling den 23. februar 2017 

 

Formand Kirsten Ladefoged bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde, hvor 43 deltog og 

flere havde meldt afbud på grund af sygdom. 

1. Valg af dirigent  

Konsulent Anne Lejbach Jørgensen fra Røde Kors’ region Østjylland blev foreslået og valgt. 

Formanden tilbød at tage referat. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed  

Beretning om afdelingen og alle 11 aktiviteter blev gennemgået af formanden. Den 

vedlægges som bilag 1 til referatet. Den blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse 

Kasserer Sonja Christensen havde udleveret regnskabet til alle fremmødte. Hun gennemgik 

posterne, og regnskabet blev efterfølgende godkendt.  

 

4. Afdelingens fremtidige virksomhed – visioner 

Bestyrelsen havde formuleret visionerne for det kommende år. Disse blev gennemgået, og de 

vedlægges som bilag 2.  

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Formand Kirsten Ladefoged var på valg. Hun blev genvalgt uden modkandidater. 



3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Der var Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen og Børge 

Christensen. De blev alle genvalgt. Der var ikke modkandidater. 

 

7. Valg af suppleanter 

Ib Kjeldsen havde meddelt, at han ikke længere ønskede at blive valgt på grund af manglende 

tid. Formanden takkede ham for hans indsats.  

Lars Christensen blev genvalgt, og Per Jørgensen blev nyvalgt.  

 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 

Hermed var generalforsamlingen slut. 

Herefter blev der dækket op med et let måltid og kaffe. 

Dernæst fortalte Marie Vestergaard Bjerre om venskabsprojektet, som afdelingen støtter. Det er et projekt 

til for kvinder og børn i Mombasas slum i Kenya. Det er de frivillige i butikken, der har valgt dette projekt til 

at blive støttet i 3 år. 

Personaleansvarlig i butikken, Grete Christensen, uddelte årsnåle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Grenaa, 23. februar 2017 

 

Røde Kors Grenaa 

Beretning om afdelingens virksomhed i 2016 

2016 blev et godt år for Røde Kors afdelingen i Grenaa.  

De mål, vi satte os for et år siden, er opfyldt og mere til. Der har været arbejdet hårdt i aktiviteterne og i 

bestyrelsen. Belønningen er bl.a. de mange flotte ord, vi får fra kunder og vore venner. Det er også 

lykkedes os at tiltrække nye frivillige i en tid, hvor der starter mange ting i Grenaa, der forsøger at få 

frivillige. Vi har igen i 2016 inviteret alle afdelingens frivillige til julefrokost på Skakkes Holm. Mere end 60 

deltog. 

Vi kan registrere, at vi når længere uden for byen. Det gælder de nye frivillige, vi har fået. Og det gælder de 

henvendelser, vi får vedrørende donationer af varer. Vores facebookside og hjemmeside hjælper også til at 

blive kendt og komme ”i snak” med områdets beboere.  

Der har været overskud til at forbedre indretningen og renovere på vore bygninger. Og vi har fået lavet 

mere brandsikring. 

Vi har igen fået et venskabsprojekt, som vi støtter i 3 år. Det er til gavn for kvinder og børn i Mombasa, 

Kenyas hovedstad. Det skal vi høre mere om fra Marie Vestergaard Bjerre. 

Vi har også fået et tættere forhold til Ungdommen Røde Kors. De låner disse lokaler og deltager også ind 

imellem i familienetværkets sammenkomster her. 

Jeg vil kort gennemgå, hvordan det er gået for alle vore aktiviteter – godt hjulpet af beskrivelser fra 

aktivitetslederne. 

 

Butikken – Genbrug v/Kirsten Ladefoged: 

Det er lykkedes de frivillige i butikken at øge salget med mere end 17 % i forhold til 2015. De mange varer, 

vi får fra donorerne, bliver behandlet med stor energi i lokalerne bag butikken. Kun det bedste kommer til 

salg. Vi vil gerne kendes for varernes kvalitet. Der er også blevet arbejdet med præsentationen af varerne i 

butikken.  

Der har været holdt Sæsonvareudsalg 2 gange, og vi har fejret den nye butiks 3 års fødselsdag. 

Vores bil er synet, så vi håber, den kan holde 2 år mere. 

Eneste minus er det, at det ikke er lykkedes at finde en ny butiksleder. 

 



Familienetværket Helping Hands v/Hanne Bang: 

Vi startede september med at tage i Djurs Sommerland. 4 af vores familier havde aldrig været i Djurs 
sommerland, og det er noget de stadig snakker om. Efteråret blev brugt til at få gang i vores togbane, hvor 
der er blevet lavet plade og bygget et par huse, det er meningen at der skal blive en helt lille landsby, men 
vi tager lidt af gangen. Der er malet billeder, fortalt historier. Der er blevet lavet lidt struktur omkring at 
møde præcis og informeret, hvad vi skal lave. Det har virket rigtig godt og familierne ved, hvad der skal ske. 
I nov. startede vi med juleklip og den 10. dec. holdt vi juletræsfest. Planen om at vi skulle til Gl. Estrup gik i 
vasken, da der skal bestilles tid et år i forvejen. 
 
Efter jul fik vi lavet teenager krog til de ældre børn. Det er en succes, og der er tilknyttet 2 unge piger til at 
være sammen med dem, og det er et hit. Der er meget kreativitet med den mellemgruppe af børn, med at 
tegne, spille, lave malerier. Den 5. feb. var vi i Kattegatcenter, hvor der var smurt sandwich og der var juice. 
Det var også en rigtig god dag for familierne. Vi er i gang nu med fastelavns masker. Vi holder 
fastelavnsfest søndag den 26. feb.  
 
Vi er i øjeblikket 11 voksne og 22 børn. 
 
Frivillige er vi 11 personer. 
 

Nørklerne v/Sonja Christensen: 

Vi er ved afslutningen af 2016 22 nørklere – 4 stk. er kommet til i løbet af året, og der er lige kommet en ny 

igen i starten af 2017. Vi mødes den 2. lørdag i hver måned til et møde i Østerbrogade 18, hvor vi typisk er 

ca. 15 personer hver gang. Her bliver der afleveret alle de færdige ting, som er strikket og syet i løbet af 

den sidste måned. Det er altid imponerende at se alle disse ting, og alle forsyner sig igen med nyt garn fra 

vores garnrum. I oktober måned var vi på udflugt til Kliplev for at se, hvordan man her pakker til 

”Nødhjælpen” ude i verden – der pakkes her for hele landet, og hver måned bliver der afleveret 1 til 1½ 

ton strikket tøj, som så igen bliver afleveret til Horsens, hvor det bliver gjort klar i containere, så man kan 

sende ud i verden, når behovet pludselig opstår – der bliver meget afsendt til Hviderusland og Equador f. 

eks. 

Vi har afsendt 691 stk. syet og strikket tøj til nødhjælp i løbet af året, og vi har derforuden afsendt 230 stk. 

små huer til Innocent-kampagnen. Desuden er der solgt for kr. 15.500 ca. i butikken, nemlig både huer, 

trøjer, tæpper, strømper og vanter og lidt andre forskellige ting. Vi har også strikket 100 nisser, som er 

afleveret sammen med ”Julehjælpen”. 

I slutningen af 2016 er der startet en ny Innocent-kampagne, som hedder ”Den store strikkefest”, som 

henvender sig til alle, som holder af at strikke. Kampagnen løber indtil 31. juli 2017, og i efteråret vil vi 

komme til at se huerne på Innocent-flasker i butikkerne. Hver juice eller smothie, som bliver solgt med en 

hue på giver 2 kr. til Røde Kors. I 2016 blev der solgt 50.000 stk. huer, som derved indbragte kr. 100.000 til 

Røde Kors nødhjælpsarbejde – og huerne bliver strikket i 10 forskellige lande, og vi har i år ca. 400 stk. 

allerede nu. 

Der er også en begivenhed, som hedder ”Danmark spiser sammen”, det har vi tænkt kunne være noget, 

hvor vi kan invitere nørklerne til spisning i Røde Kors, og det foregår i uge 17, d.v.s. sidst i april. 

Til slut skal der lyde en tak for hyggelige timer og alt det fantastiske arbejde, som er produceret af 

nørklerne. 



Vågetjenesten v/Aase Sørensen: 

Vi har aftaler om at våge i Digterparken og i Fuglsanggården. I det forgangne år har der været ret få gange, 

vi har våget. Vi har fået pæne ord om tjenesten på facebook. Det er vi glade for. 

Landsindsamlingen v/Sonja Christensen: 

Igen i 2016 havde vi en rigtig flot indsamling her i Grenaa. Siden vi i 2013 fik gymnasieindsamlerne med, 

har vi fået rigtig mange tilmeldinger. I 2016 var der flere konkurrencer blandt gymnasierne, bl. a. om 

koncerter blandt de gymnasier, som havde flere end 50 eller 100 tilmeldinger – og så var der også en 

konkurrence ved 40 tilmeldte, og den vandt Grenå Gymnasium, så de havde besøg af ”Hjem IS” bilen en 

dag i deres middagspause. Rigtig dejligt at samarbejde med alle de unge mennesker, som også er meget 

engagerede. 

Her havde vi 64 indsamlere ude på dagen, og vi havde 54 ruter besat – resultatet her for Grenå blev i alt kr. 

55.493 imod kr. 55.850 i 2015 – på landsplan var der en nedgang på 10% i indsamlingsresultatet, men 

vores var næsten status qvo, så rigtig godt gået. 

Jeg skal også lige nævne, at vi på indsamlingsdagen havde butikken åbnet, og de penge, der blev solgt for, 

nemlig kr. 1.282,00 gik også til indsamlingen, så det var dejligt, at et par frivillige også ville stå i butikken. 

Så rigtig mange tak til alle hjælperne på indsamlingsdagen. 

Flygtningevenner - Integration v/Victoria Zeitler: 

Aktiviteten hed før Flygtningevenner, men Integration er et bedre ord for det, vi lægger i den. I året er vi 

gået i samarbejde med asylcentret i Voldby, og vi har satset på kvinderne, der boede i center Grenaa i 

Robstrup. Der blev holdt foredrag om Kvindernes internationale Kampdag, og også en kosmetik dag blev 

gennemført. Dertil kommer de populære ture til Gl. Estrup og til bazar Vest i Århus. Den sidstnævnte tur 

havde også deltagelse af mændene og børnene fra Robstrup.  

Asylafdelingen i Østjylland blev lukket sidst på året. Derfor er vi ved at ændre aktiviteten, så vi vil gøre 

noget for dem, der har fået asyl. Dette arbejde koordineres af kommunen, da der er flere organisationer, 

der arbejder sammen.  

Samaritterne v/Kirsten Ladefoged: 

Aktiviteten havde i flere år manglet kompetencerne til at påtage sig opgaven ved f.eks. sportsstævner. 

Derfor havde man dispensation. Det lykkedes ikke at tiltrække flere nye frivillige i det forgangne år. Og da 

der også kom sygdom, valgte bestyrelsen at lukke aktiviteten. 

Men afdelingen kan stadig formidle samaritter hjælp, hvor det kræves. Vi har en aftale med samaritterne i 

Århus, som også var dem, der var med på Kattegat Cup i 2016.  

Førstehjælp v/Sonja Christensen: 

Vi har haft et år med samarbejde med Røde Kors Nørre Djurs om førstehjælpen her på Djursland – dette 

har været et prøveår efter at det har ligget stille omkring vores start midt i året 2015. Vi har haft nogle 

stykker af ledere, men der har været lidt sygdom et par steder, så det er blevet til ca. 15 kurser. Det har 

mest foregået ude i den anden ende af kommunen, nemlig Auning og Hornslet, og vi kunne nok også 

tænke os, hvis vi kunne få noget til Grenaa – det ville jo være et ekstra plus. 



Vi har valgt at køre alle kurser igennem uden at aflyse med kun 3-4 stykker nogle gange, derfor er året 

slutte med et underskud på kr.2.250,00 ca. 

Sidst på året fik vi en Hjertestarter i Grenaa, og der havde vi i december måned Kenneth Flammild fra 

Førstehjælpen til at demonstrere brugen af denne. 

Julehjælp v/Hanne Bang: 

Der er blevet uddelt julehjælp til 93 familier. Der var gavekort til familierne og til børnene. Og så var der 
også 2 store poser madvarer fra fødevareBanken i Århus til hver familie og en nisse fra nørklerne.  
 
Netværk på hjul v/Ib Kjeldsen: 

Denne aktivitet er ny i afdelingen i det år, der er gået. 

Norddjurs Kommune har en rickshaw cykel, som har sin faste plads ved plejecenter Digterparken. Vi har i 

forvejen flere opgaver, vi arbejder sammen med kommunen om. Derfor blev vi bedt om, at alle, der er 

fører af cyklen, kan blive frivillige hos Røde Kors. De er dermed forsikrede. Aktivitetslederen har kørt ture i 

forbindelse med officielle arrangementer, men ellers kan det være pårørende til borgere, der kører en tur 

med deres kære.  

Besøgstjenesten v/Kirsten Ladefoged: 

Lige nu har vi 11 aftaler, og det er det største antal, siden jeg startede med 4. 

Nye besøgsvenner og –modtagere er kommet til. Så udviklingen er rolig og stabil. 

Der bruges en del tid på at finde en besøgsven og en besøgsmodtager, der passer sammen.  

 

 

 

  



 Grenaa, den 23. februar 2017 

 

Afdelingens fremtidige virksomhed – visioner 

 

Der er enighed i bestyrelsen om at videreføre den linje, der har støttet lokale aktiviteter. Det gælder for 

familienetværket Helping Hands, Julehjælp, besøgstjeneste og samarbejde med Norddjurs Kommune og 

andre velgørende organisationer om at gøre noget for de indvandrere, der har fået ophold i Grenaa. 

Der skal være fokus på, at de frivillige oplever at deltage i noget positivt, og at de frivillige påskønnes. 

Afdelingens image skal fortsat styrkes.  


