
Generalforsamling i Røde Kors Grenaa afdeling den 23. februar 2022 

Formand Kirsten Ladefoged bød de 32 fremmødte velkommen. 

Dagsorden: 

1.     Valg af dirigent  

Udviklingskonsulent Vibeke Samuelsen blev foreslået og valgt. 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var re@digt indkaldt. 

 Referent blev AneCe Sørensen 

2.     Beretning om afdelingens virksomhed  

 Beretning om afdelingen og alle 10 akFviteter blev gennemgået af formanden med hjælp fra  
 flere akFvitetsledere. Den vedlægges deCe referat, og den blev taget Fl eMerretning. 

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab Bl godkendelse 

 Kasserer Sonja Christensen udleverede regnskabet Fl alle fremmødte. Hun gav en gennemgang 
 af regnskabet, som eMerfølgende blev godkendt.  
 Som i det forrige år blev der søgt kompensaFon for husleje i den Fd vi var lukket ned – januar  
 og februar. 

4.     Afdelingens planer for det kommende år 

Formanden gennemgik de af bestyrelsen formulerede visioner for det kommende år, og de er 
vedlagt referatet. 

5.     Indkomne forslag 

 Der var ikke modtaget forslag. 

6.     Valg af: 

 Medlemmer Bl bestyrelsen:  

 Sonja Christensen, Jørgen Honore Andersen og Ib Kjeldsen var på valg. Sonja og Jørgen 
modtager ikke genvalg. Ib modtager genvalg 
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 Vi udvider med 2 medlemmer, og bestyrelsen foreslår Helga Jørgensen, Per Jørgensen, Karen 
Else Petersen og AneCe Sørensen, som nye bestyrelsesmedlemmer. Alle opsFllede blev valgt. 

 Suppleanter: 

 BirgiCe Jørgensen og Grete Christensen blev foreslået, og begge blev valgt. 

 Revisor og revisorsuppleanter: 

 Såvel revisor som revisorsuppleanter fortsæCer uændret. 

7.      Eventuelt 

 - der blev givet ros Fl formanden for hendes store og engagerede indsats for afdelingen 

 - der ønskes flere frivillige Fl møbelholdet for at kunne klare eMerspørgslen 

 - formanden takkede Sonja og Jørgen for deres indsats i bestyrelsen. Takketalen er vedlagt. 

Generalforsamlingen blev afsluCet, og der blev serveret smørrebrød, kaffe og småkager. 

EMerfølgende fortalte Vibeke Samuelsen, som er ansat i FamiliesekFonen i NaFonal Afdeling, 
engageret om Røde Kors’ akFviteter med støCe Fl sårbare familier. 

Beretning om afdelingens virksomhed i 2021  
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På grund af corona blev sidste generalforsamling aaoldt 9. juni 2021. Så denne beretning beskriver 
kun godt et halvt år, da der igen kom restrikFoner i december 2021. Flere akFviteter har været lukket 
et stykke ind i 2022. Håndsprit, visir/mundbind og afstandsskilte er stadig en del af hverdagen.  

Vi gennemførte afdelingens udflugt den 15. september. Først besøgte vi GenbrugsbuFkken i Egå. Den 
er indreCet meget anderledes end vores.  
DereMer var vi hos Røde Kors’ Sundhedsklinik i Århus. Vi fik en meget interessant beskrivelse af dens 
virke og mange frivillige. Vores afdeling har støCet klinikken flere gange. Besøget gjorde et stort 
indtryk på alle. DereMer gik turen Fl Hinnerup-Hadstens Byggegenbrug, Vi sluCede med middag på 
Nilles Kro. 
Julefrokosten blev aaoldt. 60 frivillige deltog på Skakkes Holm. 

Der er brugt en del Fd på at søge en ny kasserer, eMer at Sonja Christensen meddelelse, at hun 
stopper.    

En stor tak skal lyde Fl alle donorer, der giver os gode varer, vi kan sælge og dermed skabe mulighed 
for at støCe sociale akFviteter i området. 

Afdelingen havde den store glæde, at akFvitetsleder for de sociale akFviteter, BirgiCe Jørgensen, blev 
valgt Fl årets frivillige i Norddjurs Kommune 

Vi vil nu kort gennemgå, hvordan det er gået for alle vores akFviteter – godt hjulpet af beskrivelser 
fra akFvitetslederne eller lederne selv. 

BuBkken – Genbrug v/Helga Jørgensen 

BuFkken var lukket januar-februar, men budgeCet blev nået med salget de eMerfølgende 10 
måneder. Afdelingen for nips sælger specielt godt. Tilliden Fl salget i 2022 er posiFv, så budgeCet 
hæves lidt. 

Besøgstjenesten v/Kirsten Ladefoged 

Antal besøgsaMaler er ret konstant mellem 12 og 15, men der sker en del ændringer hen over året. 
Flere af besøgsmodtagerne bliver dårligere. Flere er demente. Og andre er fysisk så dårlige, at de ikke 
kommer ret meget ud. Netop derfor er vores besøg vigFge. I flere perioder har vi ikke været på besøg 
på grund af corona, men så har vi været i kontakt pr. telefon. 

Vi oplever i sFgende grad, at man føler sig ensom og reCer henvendelse for at få en besøgsven. Man 
tør nu tale om ensomhed.  

IntegraBon v/Kirsten Thygesen 

Der er flere familier, der er rejst fra kommunen eMer de obligatoriske 5 år. AkFviteten har cirka 15 
frivillige, der står for følgende Flbud:  

Cafe – flere benyCer cafeen, samfundsmæssige/aktuelle emner for voksne, akFviteter for børn i 
krea-rummet, fællesspisninger med forskellige aktører, udflugter, kulturelle arrangementer. Ny aMale 
med Rema 1000 om aaentning af mad og undgå madspild. 

LekFecafe – stor eMerspørgsel om hjælp, arbejder med to grupper (lekFer/nyheder) i samarbejde 
med IB Grenå Gymnasium 

FørstehjælpsakBvitet v/Kenneth Flammild (KL)  
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2021 har været præget af corona pandemien, og i en periode måCe vi ikke undervise, og i en anden 
periode skulle vi have mindre hold af kursister end normalt, samt flere øvelser skulle FlreCelægges 
anderledes pga. afstand mv. 

Førstehjælpskurser ved Kørelærer i Auning er stoppet, da kørelæreren har ansat en kørelærer der 
også kan undervise i førstehjælp, så de selv kan afvikle førstehjælpskurserne.  

Der er afviklet 10 almindelige førstehjælpskurser i 2021, og derudover 5 mindre kurser uden bevis Fl 
deltagerne. De 5 kurser uden bevis er Fl dels afviklet som frivillig undervisning. Det er kurser på 4, 7, 
og 8 Fmer, der er de mest almindelige kurser. 

Nørklerne v/Sonja Christensen 

Endnu et coronaår er gået også et mærkeligt år, hvor vi ikke kunne mødes de første måneder, og da vi 
endelig kom i gang var det jo med afstand, men interessen for at mødes har været stor i løbet af året. 
Der kommer imellem 20 og 25 nørklere hver gang både for det sociale, for at aflevere strik og for at 
hente garn. Vi er ca. status quo på 34 nørklere, der er lige lidt frafald, og så kommer der også nye Fl – 
5 nye i eMeråret, 2 kommer fra andre nørklerafdelinger, hvor man mangler nye ledere. 

Der bliver stadig solgt meget i buFkken, lige godt kr. 30.000,00 med over 1000 ekspediFoner. Til 
buFkken bliver der løbende syet og solgt bæredygFge net, 175 stk. er det blevet Fl i 2021 – de bliver 
for en stor del syet af en frivillig i buFkken, som jo også både strikker strømper og huer. Vi har også 
en frivillig fra buFkken, som har strikket alle nisserne Fl julehjælpen, 135 stk., derfor vil jeg gerne sige 
tak for hjælpen her Fl disse frivillige. Der er knap sendt så meget af sted Fl nødhjælpen som året før, 
men dog næsten 700 Fng. Her i starten af 2022 startede vi med at aflyse den første gang, men så har 
jeg løbende kontakt med dem på mail, og der er kommet en eMerlysning fra Herlev Hospital på huer 
Fl for Fdligt fødte babyer, og der har jeg lige sendt 168 stk. af sted – med alle de Fng, som bliver 
lavet vil jeg gerne sige tak Fl alle nørklerne for Jeres indsats og tak for mange hyggelige Fmer 
sammen. Også stor tak for hjælpen indimellem Fl dem, som rydder op sammen med mig, når jeg 
kører fast i det hele. 

Familienetværket v/BirgiWe Jørgensen 

Familienetværket var også i 2021 ligesom resten af samfundet ramt af coronanedlukning. 

Vores akFvitet med fællesspisning, hygge og kreaFve akFviteter skulle have været startet 19. januar, 
men blev udskudt Fl d. 13. april. Det betød, at vi missede 6 gange. Vi mødtes d. 13. april udenfor i 
KrolayCen ved Aastrup Hallen, hvor vi var sammen 6 gange, indFl vi d. 22. juni gik på sommerferie. 

CoronasituaFonen Fllod heldigvis, at vi ved opstart eMer ferien i august kunne mødes i vores egne 
lokaler helt frem Fl d. 4. december, hvor vi sluCede året af med besøg på museet i Grenaa, hvor der 
var juleværksteder, inden vi mødtes her Fl fælles julefrokost og afslutning. 

Af andre akFviteter kan nævnes bage/syltedag, maling af sten og saltdej, bål, banko samt 
internaFonal buffet, hvor familierne hver især havde taget mad med fra deres hjemland. 

Det var en hård nedlukning for mange af vores familier hen over vinteren, så vi etablerede små 
gågrupper, hvor et par frivillige mødtes med nogle af mødrene Fl gåtur og snak. 

Heldigvis har der også været lyspunkter, og pga. coronaen er der blevet givet økonomisk støCe Fl 
sårbare familier, hvor vi har været så heldige at få del i nogle af disse midler. 

• Igennem ”Foreningen Fl støCe for Mødre og Børn” har en af vores familier fået penge Fl at 
købe to cykler Fl sine to drenge. 
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• Påskepakker - Socialstyrelsen donerede gavekort Fl Coop á 800 kr., og Scansport donerede 
sportstøj Fl børnene. Alle familier FlknyCet Familienetværket modtog både gavekort og 
sportstøj. Desværre var al sportstøj for småt Fl trods for, at der blev besFlt, så det skulle 
kunne passe børnene. 

• Liljenborgfonden donerede 15.000 kr., hvoraf 5000 kr. blev brugt Fl biograMur med slik, 
popcorn og cola Fl 17 børn og 10 forældre. De resterende 10.000 kr. blev brugt Fl årskort i 
Djurs Sommerland Fl 4 familier. 

• Fra Socialministeriet modtog vi 50.000 kr. så 7 familier og 3 frivillige kunne komme Fl 
Lalandia i Billund i nogle dage i eMerårsferien. 

Derudover har vores lokale afdeling sammen med Røde Kors Nørredjurs betalt for, at 16 børn har 
været på en uges sommerferie på Østjyllandslejren, og 8 unge har Flsvarende haM en uges 
sommerferie på Ung 2 lejren i Nordjylland. 

Vores egen afdeling har betalt for, at en mor og hendes to drenge har været på familiecamp i Viborg. 
Familiecamp er en slags højskole, hvor familierne bl.a. får hjælp og vejledning/undervisning i at 
tackle de konflikter, der kan opstå i en familie. 

SluCeligt har vi fra §18 puljen modtaget 10.000 kr. Fl den årlige tur i Djurs Sommerland. 

For at alle disse akFviteter kan gennemføres kræver det nogle stabile og akFve frivillige og stor tak 
skal lyde Fl dem. 

Pt. er der ud over undertegnede FlknyCet 7 frivillige, men der er plads Fl flere. 

11 familier er med i familienetværket, og der er riM om pladserne, hvorfor vi må sige nej Fl nogle. 

Frivillig Familie Ven v/BirgiWe Jørgensen 

Frivillige familievenner er en 1 Fl 1 akFvitet forstået på den måde, at den frivillige er alene sammen 
med familien. 

Hjælpen tager udgangspunkt i familiens behov, som den frivillige så støCer op omkring.  

I 2021 havde vi fire forløb, hvoraf de 3 blev afsluCet.  

Der er 2 frivillige FlknyCet akFviteten, og pt. er der et forløb, der kører, og et der er under opstart. 

Julehjælp v/BirgiWe Jørgensen: 

RK Grenaa og RK Nørredjurs samarbejdede i 2021 om julehjælpen. 134 familier modtog julehjælp, og 
hjælpen blev udleveret her fra nr. 18. Fire frivillige stod for uddelingen. 

Hjælpen består af gavekort Fl Coop og gavekort Fl Handelsstandsforeningen á 200 kr. Fl hvert barn.  

291 børn modtog hjælp og modtog derfor et gavekort på 200 kr. Fl Handelsstandsforeningen. Det er 
vores lokale afdeling, der financierer deCe. 

Vi modtog 140 gavekort fra Landskontoret á 800 kr., og vores afdeling supplerede med yderligere 
gavekort, således at hvert familiemedlem modtog 200 kr., som der kunne købes ind for i Kvickly. 

Endnu engang modtog vi penge fra FC Djurslands løb GIFlive. Beløbet var på 15.000kr., og endnu en 
gang havde Nørklerne strikket nisser, så hver familie kunne få en nisse med hjem sammen med 
gavekortene. 

Vågetjenesten v/Aase Sørensen (KL) 
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Der er ikke de store ændringer i forhold Fl sidste år. Vi våger på tre plejecentre i kommunen, og der 
er FlknyCet 5 frivillige.  

Landsindsamlingen v/Nina Adamsen (KL) 

I 2021 kom samarbejdet med Grenaa Gymnasium i gang igen. Pga. coronarestrikFonerne var det i 
2020 vanskeligt at få gymnasieeleverne i tale, men i 2021 lykkedes det eMer et oplæg med Karin 
Daugaard Fl en fællessamling på gymnasiet at få et møde med fem elever, som valgte at blive 
ambassadører og hjælpe med at hverve indsamlere på gymnasiet. En af gymnasiets 
studieFlreCelæggere bakkede også op og hjalp eleverne med det videre arbejde. Både 
studieFlreCelægger og 3 af eleverne har givet udtryk for at ville hjælpe igen i 2022.  

Uddeling af indsamlingsbøsser og kontakten Fl de internaFonale IB-elever var lidt udfordrende, da 
det foregik i en spisepause, hvor det var vanskeligt at få kommunikeret mødesteder, 
indsamlingsFdspunkter mm Fl eleverne, samFdig med at de havde travlt med at få spist inden næste 
modul. Det gav lidt forvirring på indsamlingsdagen og problemer med at få alle indsamlingsbøsserne 
samlet ind igen. Jeg talte med ambassadøren Jasmin om at dele det op i 2022, sådan at eleverne på 
STX og HF får udleveret indsamlingsbøsser om torsdagen ifm deres fællessamling, mens IB-eleverne 
får udleveret deres om fredagen ved deres fællessamling. Det skal aMales med rektor.  

Gymnasieeleverne dækkede 36 ruter, mens resten blev dækket af forskellige, der enten selv havde 
Flmeldt sig eller var blevet ringet op. Kun en enkelt poliFker dukkede op trods forsøg på at få flere af 
dem ud at gå – han blev Fl gengæld borgmester eMerfølgende. Indsamlingen gav i alt godt 37.000 kr.  

Alle, der kom og afleverede indsamlingsbøsser, var glade for at få lidt at drikke og et stykke kage – og 
mulighed for lige at vende dagen med de andre indsamlere og høre nogle af resultaterne.  

I forhold Fl pr lavede Lisbeth reklame på Røde Kors Grenaas facebookside for indsamlingen, mens 
Nina lavede opslag på 8500 Grenaa-siden bl.a. for at folk skulle tage godt imod IB-eleverne, der ikke 
alle kan så meget dansk. Kirsten stod for annoncer i lokalavisen, hvor der bl.a. blev takket for 
sponsorater.  

FantasFsk at der er så godt styr på pakning af materialer, ruteplanlægning og optælling eMer 
indsamlingen, det er super godt gået. Det er ærgerligt, at ikke alle pengene kan afleveres i banken på 
dagen, men at mønterne skal køres Fl Aarhus for at komme i en automat der. Tak Fl Kirsten for at 
tage turen om mandagen.  

Kvindegruppen v/AneWe Sørensen 

Gruppen er først rigFg kommet i gang i det nye år. Der er 5 kvinder med i gruppen, alle med 
relaFoner Fl Familienetværket.  
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Tak Bl Sonja og Jørgen 
Det er lidt trist at skulle tage afsked med hele 2 medlemmer af bestyrelsen i dag. Det er Sonja 
Christensen og Jørgen Honore’. 

I var begge med, da afdelingen fik ny bestyrelse i sommeren 2015. Og I har begge gjort jeres Fl, at 
afdelingen nu fremstår rigFg god. 

Sonja fik et bogholderi op at stå, så vi kunne få retvisende regnskaber. Mange tusinde bilag er 
bogført, der er lavet regnskaber og budgeCer. De seneste 2 år har der desuden været 
kompensaFoner at holde styr på, ligesom der hele Fden sFlles spørgsmål om lejekontrakter, 
fakturaer, forsikringer og mange andre Fng. 

Jørgen er jo udlært tømrer, og det er i den grad kommet afdelingen og dens frivillige Fl gode. Hvor 
mange hyldemeter har han ikke lavet, flyCet væge og døre, sammenlagt rum, delt rum, lavet 
rygerum, overdækket i gårdhaven m.m. Renovering af køkkenet her i nr. 18 har han også deltaget i. 

Ja, vi har meget at takke begge for. 

Heldigvis vil de fremover være en del af afdelingen. Sonja fortsæCer med at lede nørklerne og tage 
vagt i buFkken, og Jørgen forbliver møbelmand og ansvarlig for malerier. 

    

       
Afdelingens fremBdige virksomhed - visioner 

Vi lægger vægt på i sFgende grad at støCe lokale akFviteter.  

BuFkken er fortsat drivkraMen og afdelingens ansigt udadFl. Derfor vil vi sørge for, at den 
alFd fremstår bedst mulig med et indbydende lokale og god betjening.  

Det skal være posiFvt at være frivillig i vores afdeling, og vi skal påskønne de frivillige. Den 
fine Flgang vi har oplevet i 2021 ønskes fortsat, så der stadig kommer nye, der vil være med 
hos os. 
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