
      Grenaa, den 23. februar 2018 

 

Generalforsamling i Røde Kors Grenaa afdeling den 22. februar 2018 

 

Formand Kirsten Ladefoged bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde, hvor 41 deltog. 

1. Valg af dirigent 

 Konsulent Vibeke Samuelsen fra Røde Kors’ region Østjylland blev foreslået og valgt. 

 Formanden tilbød at tage referat. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 

Beretning om afdelingen og alle 10 aktiviteter blev gennemgået af formanden med hjælp fra 

flere aktivitetsledere. Den vedlægges dette referat, og den blev taget til efterretning. 

 

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse 

 Kasserer Sonja Christensen havde udleveret regnskabet til alle fremmødte. Hun gav en god og 

fyldig gennemgang, og regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

 

4. Afdelingens fremtidige virksomhed – visioner 

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

vedlægges dette referat. 

 

5. Indkomne forslag 

 Der var ikke modtaget forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Svend Erik Christiansen meddelte og begrundede, at 

han ikke ønskede genvalg. Sonja Christensen og Jørgen Honore’ Andersen ville godt modtage 

genvalg. Per Jørgensen blev foreslået som nyt medlem i bestyrelsen. Da der ikke var andre 

kandidater, blev de 3 valgt. 



7. Valg af suppleanter 

 Lars Christensen ville godt modtage genvalg. Da Per Jørgensen blev valgt til bestyrelsen, blev 

der behov for en ny suppleant. Else Jacobsen havde medbragt en fuldmagt fra Karen Else L. 

Petersen, der godt ville stille op som suppleant. Karen Else er på ferie i Sydamerika. 

 Lars Christensen og Karen Else L. Petersen blev valgt uden modkandidater. 

 

8. Eventuelt 

 Formanden ønskede at sige lidt til det afgåede bestyrelsesmedlem Svend Erik Christiansen:  

For snart længe siden besluttede du at holde med at være ”skattefar” i Grenaa Kommune for 

at blive pensionist.  

Men da Røde Kors manglede en til at tage sig af malerierne i butikken, så trådte du til, og det 

var vi glade for. Sidenhen da vi manglede folk til bestyrelsen, trådte du til igen. Og du blev 

valgt til næstformand med ansvar for PR. Vi gjorde også brug af din erfaring med at lede en 

større afdeling. 

Vi har også oplevet dig som ”toastmaster” ved modeopvisningerne i butikken. 

Men helbredet er ikke mere som før, og dåbsattesten er også lidt gulnet. Så nu vil du være 

pensionist igen – vi håber dog, at du fortsætter lidt endnu med malerierne. 

Vi siger dig mange tak for din indsats i bestyrelsen, og vi håber du vil nyde et glas rødvin med 

Ruth.  

 

Hermed var generalforsamlingen slut. 

Der blev dækket op med et let måltid og kaffe. 

Personaleansvarlig i butikken, Grete Christensen, uddelte årsnåle. 

Under spisningen holdt Vibeke Samuelsen et meget interessant indlæg om Julehjælp. Vi fik et indblik i, 

hvordan Landskontoret skaffer de mange penge, der bruges til de gavekort, vi rekvirerer. Der kom også en 

opfordring til, at vi selv kan skaffe midler ved at kontakte forretninger og virksomheder og tegne 

sponsorater. 

  



      Grenaa, den 22. februar 2018 

 

Beretning om afdelingens virksomhed i 2017 

2017 blev et godt år for Røde Kors afdelingen i Grenaa. 

Der har været en positiv udvikling i alle afdelingens 10 aktiviteter. Men intet kommer af sig selv. Der har 

været arbejdet hårdt i aktiviteterne og i bestyrelsen. Der bliver mere og mere fokus på at tiltrække 

frivillige, og det gælder både andre humanitære organisationer og det offentlige. Vi har fået en pæn tilgang 

af frivillige, og det er vi taknemlige for. 

Vi har igen i 2017 været til julefrokost på Skakkes Holm. Og de frivillige har også været inviteret med på 

ture til Silkeborg og Viborg. Begge steder besøgte vi Røde Kors butikker og spiste middag på en kro. Der har 

været udtrykt stor tilfredshed med disse arrangementer. Vi kan allerede nu sige, at vi gentager dem i år.  

En stor tak skal lyde til alle de donorer, der overlader os gode varer, vi kan sælge og dermed skabe 

fundamentet for de sociale aktiviteter, vi gerne vil støtte lokalt.  

Igen i 2017 deltog vi i Frivillig Fredag på Torvet den sidste fredag i september. Nørklerne var der og fik 

besøgende til at strikke en omgang, Netværk på hjul kørte ture med rickshawen, og butikken var der også 

med tøj og få stole.  

Vi har i stigende grad et samarbejde med Cafe’ Grenaa, hvis leder, Kenneth Flammild, også er 

aktivitetsleder for førstehjælpen hos os.  

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

aktivitetslederne og ledere selv.  

 

Butikken – Genbrug v/Kirsten Ladefoged 

Det er lykkedes for butikkens frivillige at øge salget med 5 % i forhold til 2016, hvor vi også øgede salget 

meget væsentligt. Kun det bedste kommer til salg, så der ligger et stort arbejde i lokalerne bag butikken, 

hvor varerne klargøres.  

Der har været holdt Sæsonvareudsalg, og butikkens 4 års fødselsdag blev fejret. Også i 2017 holdt butikken 

Julestue med æbleskiver og gløgg.  

Der bliver hele tiden fulgt op på, at der kommer nye varer ind i butikken, og indretningen ændres lidt hele 

tiden. 

Bestyrelsen besluttede, at vores gamle bil skulle erstattes af en nyere, som bl.a. har lift. 

2 frivillige fik Hendes Majestæt Dronningens Emblem. De 2 har været med i butikken siden starten i 1999.   

 
  



 Familienetværket Helping Hands v/Birgitte Jørgensen  

Familienetværket har eksisteret siden 2013. Aktiviteten retter sig mod økonomisk trængte børnefamilier. 

Vi mødes tirsdage i lige uger til fællesspisning fra kl. 17.30 til 19.30, hvor der serveres mad til ca. 40 personer. 

Efter maden er der en fælles aktivitet. Her kan nævnes banko, spil af forskellig art, fastelavnspynt/fastelavnsris, 

motorikbane for de yngste, bygning af fuglehuse og til den tid: påskepynt/dekorationer. 

Ud over vores fællesspisninger har vi også andre fælles arrangementer. Således var vi i december 2017 på Gammel 

Estrup, hvor vi fik en rundvisning, bagt småkager og danset om juletræ. En rigtig dejlig dag, hvor de deltagende gav 

udtryk for stor tilfredshed. 

Derudover har vi afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller. 

Coop og Økologisk Landsforening har inviteret os til at deltage i arrangementet, ”Økodag – køernes forårsfest”, der 

afholdes søndag d. 15. april.  

Endnu er alle aktiviteter ikke fastlagt, men vi påtænker bl.a. en fisketur til foråret. 

Der er dags dato tilknyttet 9 familier til netværket – 10 voksne og 20 børn. 

Herudover er der fast tilknyttet 10 frivillige. 5 af de frivillige er nystartede, så pga. det samt en turbulent periode i 

netværket har der været behov for at starte op på en frisk. 

Hertil har vi fået god hjælp af vores konsulent Lisa Lærke. Sammen med hende afholdt vi i frivilliggruppen  d. 4. 

december 2017 et møde, hvor vi sammen fik lavet en såkaldt forandringsteori. På mødet blev det besluttet, at vi i 

netværket skal have fokus på to områder: 

1. at få både børn og forældre med i aktiviteterne. 

2. at inddrage familierne mere og mere i madaktiviteterne. 

Desuden blev vi enige om, at frivilliggruppen skal samles. 

Derfor samles vi i frivilliggruppen efter hver fællesspisning, hvor vi laver en runde. Her får alle mulighed for at give 

udtryk for, hvordan man har haft det den pågældende aften. 

Herudover er vi blevet enige om at afholde møde i frivilliggruppen noget oftere. ”Noget oftere” er et vidt begreb. Vi 

har foreløbig afholdt et møde i januar – det næste afholdes d. 23. februar. Ønsket om et månedligt møde kan 

muligvis være vanskeligt at indfri, da der er mange kalendere, der skal synkroniseres. 

Sammen med nogle af de frivillige i familienetværket i Allingåbro skal vi afholde kurset Medmenneskelighed I Praksis 

(MIP). Endnu er datoerne ikke fastsat, men det bliver engang i efteråret. 

MIP er et kursus, der afholdes af frivillige fra Røde Kors, og det retter sig mod frivillige, der har med de sociale 

aktiviteter at gøre. 

Sidst men ikke mindst har Familienetværket i år for første gang søgt om plads på de sommerferielejre, som 

Ungdommens Røde Kors afholder i børnenes sommerferie. Bestyrelsen har bakket op omkring dette og har betalt for 

en uges sommerferie for 10 børn. 10 børn, som nu har fået mulighed for at komme på ferie - noget de ellers ikke ville 

have kunnet komme. Foreløbig har vi fået tildelt 6 pladser på børnelejren. Vi mangler endnu at høre fra 

ungdomslejrene. 

 

 



Nørklerne v/Sonja Christensen 

Ved årsafslutningen 2017 er vi 29 nørklere – der er kommet nogle nye til i løbet af 2017. Nogle sidder og 

strikker hjemme og kommer og afleverer tingene om lørdagen på vores nørklermøde, et par stykker er 

besøgsmodtagere, hvor der bliver leveret en pose strømper indimellem, en anden som sidder hjemme får 

garnet leveret af en datter, som så også får garn med hjem igen. Den anden lørdag i måneden mødes vi i 

Røde Kors, hvor vi strikker og hygger os.  

I april måned var vi i Hornslet, hvor Conny Fricke fra Landskontoret kom og fortalte om strikketøjets vej fra 

os og videre ud i verden, og da vi kom hjem gik vi i Cafe Grenaa og fik vores aftensmad. 

Der er her fra Grenaa afsendt 773 stk. tøj til Horsens både strikket og syet tøj - til videre forsendelse ud i 

verden til nødhjælp i 2017, og ud i verden blev der sendt godt 31 tons nørklertøj, hvoraf meget af det er 

gået til forskellige provinser i Hviderusland, men og så en sending til Tajikistan. 

Vi har også strikket 2019 huer til ”Innocent Kampagnen” i 2017, hvor der på landsplan i alt blev strikket 

116.916 huer, som hver indbragte 2 kr. til Røde Kors, og på grund af mængden blev det rundet op til Kr. 

300.000 fra Innocent til Røde Kors – deres smothies og juice med huer på blev solgt i butikkerne i efteråret 

2017. 

I butikken har vi også solgt en del mere i 2017 end tidligere, nemlig for godt 25.000 kr. – jeg tror, at det 

mere salg skyldes, at vi er blevet flere til at strikke, og så er der jo også et større udvalg i butikken. 

Vi producerer også julenisser til at uddele sammen med julehjælpen, og det blev til 107 stk. i 2017. Denne 

aktivitet med julenisser fortsætter vi også med i 2018, men Helping Hands har også spurgt, om vi vil lave 

bæreposer til at uddele julehjælpen i i 2018, og det har vi sagt ja til – det er bl. A. også for at skåne miljøet 

ved ikke at bruge plasticposer. Syning af disse poser vil vi bruge et par af vores lørdage til en aktivitet med 

dem, som vil være med til at sy. 

Her mod slutningen vil jeg gerne rette en tak til nørklerne for al deres arbejde og alle de hyggelige timer, 

som vi har haft sammen. 

Med mange hilsner fra 

Sonja Christensen 

Røde Kors Nørklerne i Grenaa 

 

Vågetjenesten v/Aase Sørensen 

Aase Sørensen kunne ikke deltage i aften, da hendes mor er alvorligt syg. 

Men jeg kan fortælle, at vi stadig våger på Digterparken og Fuglsanggården. Der er 3, der våger. Vi har 

forsøgt at få nye frivillige til aktiviteten, dog uden held.  

Røde Kors Nørre Djurs afdeling i Glesborg våger stadig på Violskrænten, som de overtog for en del år siden. 

Det er ikke lykkedes at få dette plejecenter tilbage. 

 



   

Landsindsamlingen v/Sonja Christensen 

 Vores indsamling i Grenaa for 2017 faldt lidt i forhold til 2016, men det var også det generelle billede for 

hele landet. Gymnasieindsamlerne meldte også godt ind i 2017 ligesom året før, men på grund af en ny 

indsamlerdatabase var der lidt udfordringer over for dem – det helt nye var, at vi nu tæller ruter og ikke 

indsamlere fra gymnasiet, og de skal gå 2 sammen på hver rute – vi har også erfaret, at vi skal have fat i 

ambassadørerne på et tidligt tidspunkt, og så skal de også ”holdes i hånden” hen ad vejen, så kan vi undgå 

nogle fejl til opklaring lige før indsamlingen. Vi valgte i 2017 at udlevere indsamlingsbøsser på gymnasiet 

torsdag og fredag, da vi mener, at vi undgår for mange udeblivelser på indsamlingsdagen ved dette. Til 

trods for en god gymnasieindsamling er vi helt afhængige af vores lokale indsamlere, som vi gerne ønsker 

mange af også i 2018.  

Her i Grenaa mødte der 71 indsamlere op på dagen, og der var dækket 46 ruter ud af 61 – vores 

indsamlingsresultat her i Grenaa var både med bøsserne rundt omkring på ruterne, ved butikkerne, på 

MobilePay og i vores egen butik her på Østerbrogade i alt kr. 48.194,00. 

Jeg skrev vores egen butik her på Østerbrogade, som også var åben, og resultatet var i alt kr. 1.065,00. 

Jeg vil gerne rette en tak til alle, som bidrog til indsamlingen, både dem i butikken, dem ude på ruterne og 

alle, som gav et bidrag. Ikke mindst en stor tak til alle hjælperne både før og under indsamlingen – de fleste 

var også med i banken - dette er også meget vigtigt, da vi selv skal stå for modtagelsen i banken - vi skal jo 

huske på, at det er en frivillig indsats, som bliver gjort af personalet i banken, hvor de også donerer 

drikkevarer, såsom kaffe, kakao og vand til indsamlerne. 

Mange tak for en god indsamling i 2017. 

Sonja 

 

Integration v/Kirsten Ladefoged 

Vi har haft et spændende år med start af en aktivitet, hvor Røde Kors frivillige bliver ven med en enkelt 

person eller en familie, der er tidligere flygtninge, der har fået ophold i Grenaa. Det er Norddjurs 

Kommune, der finder de mennesker med størst behov. 

Vi har fået hjælp af vores konsulent på området, Anne Lejbach. Vi har 2 aftaler og 5 frivillige, der afventer 

at blive matchet med tidligere flygtninge. 

Denne aktivitet lever til fulde op til vores vision om at gøre noget lokalt. 

  

Førstehjælp v/Kenneth Flammild 

I 2017 har førstehjælpen været samlet nogle gange, sammen med konsulent fra Hovedkontoret. Vi har haft 
fokus på at få oprettet flere kurser, samle instruktørerne for at se om vi kunne få lidt flere kurser afviklet 
og gennemført.  



Det er en udfordring at få kurser oprettet, da der ikke er så mange kursister der melder sig til. Vi har i 2017 
gennemført flere kurser med meget få deltagere. Der har så været tilbudt de frivillige i Røde Kors at 
komme med på kurserne, hvor flere har frivillige har været med.  
Der er pt 3 instruktører på Djursland, da den ene instruktør er stoppet. 
Førstehjælpsindsatsen er nu samlet i Grenaa afdelingen, og dækker hele Djursland. Kenneth er 
aktivitetsleder for førstehjælpsindsatsen.  
Vi håber der i 2018 kan blive oprettet flere kurser og at de bliver gennemført.  
 
Med venlig hilsen Kenneth Flammild 
 

Julehjælp v/Birgitte Jørgensen 

Der blev i 2017 uddelt julehjælp til 126 familier med hjemmeboende børn under 18 år.  129 havde ansøgt om 

julehjælpen – de 3 afviste ansøgere var enlige uden børn. 

I tildelingen blev der i fuld overensstemmelse med Røde Kors principper ikke taget hensyn til hverken nationalitet, 

race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger.  

Landskontoret havde tildelt os 130 gavekort til Kvickly á 800 kr. 4 gavekort blev således returneret. 

Vores lokale afdeling supplerede med gavekort til Kvickly, hvis familien bestod af mere end 4 medlemmer. 

Yderligere bidrog Røde Kors Grenaa med 181 gavekort til Ønskebørn rettet mod børn fra 0-12 år, samt 73 gavekort 

til Expert rettet mod børn fra 13-18 år. 

Disse gavekort var hver på 200 kr., hvoraf de 25 kr. blev betalt af henholdsvis Ønskebørn og Expert. 

Én ting er gavekort en anden ting er den helt personlige hilsen fra Røde Kors, som vores lokale nørklere giver til 

familierne. Strikkepindene må have slået gnister – der var en strikket nisse til stort set alle familier. 

Ud over gavekortene og nisserne modtog familierne madvarer fra Fødevarebanken afhentet i Aarhus af frivillige fra 

bestyrelsen. 

Selve uddelingen af julehjælpen fandt sted i Café Grenaa d. 13.-12. 2017.  

Det skete i et fint samarbejde med cafeen. Julehjælpsmodtagerne fik ved uddelingen mulighed for at se cafeen, og 

da cafeen samtidig bød på æbleskiver, is til børnene, kaffe og saft var der mange, der ud over at afhente julehjælpen 

også fik mulighed for at hygge sig.  

I det hele taget var der en dejlig stemning, og langt størstedelen af julehjælpsmodtagerne gav udtryk for stor 

taknemmelighed over at få tildelt julehjælp.  

 

Netværk på hjul v/Ib Kjeldsen 

Rickshawen var i starten skiftevis ved plejecenter Digterparken og plejecenter Fuglsanggården – en uge ad 

gangen. Det gav dog problemer at få den flyttet mellem centrene. Så nu er cyklen ved Digterparken. 

De cykel-chauffører, der kører rickshawen, registreres som frivillige i Røde Kors, da de ellers ikke er 

forsikrede. Der er p.t. 6 chauffører. Der køres ture til ren fornøjelse og f.eks. til at handle ind, hvor 

chaufføren hjælper til. 

Nogle chauffører kører kun med deres eget familiemedlem. 



Ansatte på Digterparken kan også være chauffører, men da er de forsikrede af kommunen, og de meldes 

ikke ind hos Røde Kors. 

Der ønskes flere frivillige til aktiviteten. 

 

Besøgstjenesten v/Kirsten Ladefoged  

Lige nu har vi 13 aftaler og det er en stigning på 2 det sidste år – det højeste antal så vidt vides.  

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

Der bruges en del tid på at matche de 2 parter. Så vi har både ledige besøgsvenner og borgere, der ønsker 

besøg, vi ikke kan efterkomme. 

Vi har som sædvanligt uddelt ”hyggekurve” 2 gange, som besøgsvenner og –modtagere kan nyde. Enkelte 

har været på ture i omegnen.  

 

 

 

 

  



     Grenaa, den 22. februar 2018 

 

Afdelingens fremtidige virksomhed – visioner 

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

Familienetværket, Julehjælp, Vågetjeneste, Besøgstjenesten 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.  

 


