Generalforsamling i Røde Kors Odense
Onsdag d. 24. februar kl. 19.00 i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Regionskonsulent Per Torsten Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Ole Madsen og Nønne Maalø Larsen blev valgt til stemmetællere til det senere valg.
2. Beretning om afdelingens virksomhed – se side 3-9
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Revisoren fremlagde et flot regnskab for afdelingen. Der var i 2015 et overskud på godt 1,1
mio. – næsten tre gange så meget som i 2014. Heraf sendes 1/3 til Landskontoret.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Afdelingens fremtidige virksomhed
Vi vil fortsætte med at styrke forretningerne, økonomien, og vores sociale aktiviteter.
Sidste år planlagde vi introkurser for alle nye frivillige, det nåede vi ikke, men i 2016 er der
allerede sat dato på 4 møder.
Nye aktiviteter har ikke første prioritet. Vores største prioritet er, at skaffe flere frivillige til
forretningerne. Der vil vi gerne appellere til alle jer om I vil hjælpe. Derudover vil vi sætte
Røde Kors ikke på verdenskortet, men på det lokale kort. Vi skal ud og fortælle den gode
historie om Røde Kors’ store engagement i det lokale samfund. Drømmen om et Røde Kors
hus lever også videre.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg:
a. Formand:
Gerda Madsen – valgt ved applaus
b. Medlemmer af bestyrelsen:
Annette Blynél og Poul Martin Bossow forlader bestyrelsen, mens Tommy Pedersen
modtager genvalg. Der skulle således vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer.
Kandidater var Dorthe Schmidt, Pia Vestergaard Friis, Bente Danholt og Tommy
Pedersen.
Der var 38 stemmeberettigede deltagere, som hver stemte på tre personer.
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Resultatet af afstemningen blev:
Dorthe Schmidt – 37 stemmer
Tommy Pedersen – 31 stemmer
Bente Danholt – 25 stemmer
Pia Vestergaard Friis – 21 stemmer
Dorthe, Tommy og Bente blev dermed valgt til bestyrelsen. Pia gik videre til
suppleantvalget.
c. Suppleanter:
Erling Berg stopper som suppleant. Pia Vestergaard Friis var eneste kandidat til
suppleantvalget og blev valgt ved applaus.
d. Revisor:
Ingrid Jensen, E&Y - genvalgt
7. Eventuelt
Jesper, frivillig i Værket: Lufter sin skuffelse over manglende støtte fra bestyrelsen i
forbindelse med konflikt ml. ham og den tidligere aktivitetsleder. Formand Gerda Madsen
beklager og henviser til, at man ved behov for kontakt med bestyrelsen skal kontakte det
bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for den pågældende aktivitet. Dette fremgår bl.a.
afdelingens hjemmeside.
Jette, cafékoordinator: Foreslår at bestyrelsen og aktivitetslederne sammen bliver bedre til
at synliggøre bestyrelsesmedlemmerne – f.eks. ved at invitere dem til de møder, der bliver
afholdt i aktiviteterne.
Marianne Busk, butiksleder: Lufter ønske om en generelt mere synlig bestyrelse.
Der blev uddelt nåle til 11 5-års jubilarer – tak til dem for deres flotte indsats. Der var i år
også en enkelt 15 års jubilar, som desværre var forhindret i at deltage pga. sygdom.
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Formandens beretning
Året 2015 har været et godt år for Røde Kors Odense, vi har fortsat den gode fremgang fra 2014
Såvel økonomisk og i forhold til at fastholde vores frivillige og styrket vore aktiviteter.
Vi lagde hårdt ud med Smid tøjet kampagnen som var ved at vælte sorteringen og vores
chauffører.
5 tons tøj kom der ind.
Der blev lejet et midlertidig lokale til sortering, som Inge Christiansen og Poul Bossow tog hånd om
og fik skaffet damer til opgaven, tak for det, ikke mindst at både Inge og flere af damerne er
blevet.
Tøjet blev ved at komme i store mængder efter kampagnen, godt hjulpet på vej af at vi har fået tre
gange så mange containere i Odense. Det har betydet at vi har været nødt til at leje et permanent
lokale til sortering af tøjet.
Det er etableret i Kochsgade 31. Det har givet personalet i Fjordsgade bedre arbejdsforhold at de
har fået mere plads til møbler og hvad der kommer ind af andre effekter.
De fleste af vore frivillige er 50 plus, derfor er vi nødt til at være meget opmærksomme på gode
arbejdsforhold så der ikke er for mange unødvendige og tunge løft.
Fjordsgade
Butikken i Fjordsgade har haft et godt år i 2015 med en fremgang i omsætningen på 500,000 kr.
Den helt store udfordring er stadig væk at skaffe frivillige nok til butik og kørsel i Fjordsgade,
sidder der nogen her, der kan skaffe frivillige siger vi stor tak.
Det er vores overbevisning at de bedste frivillige, er dem vi finder ved at spørge direkte. Så spørg,
vi har før udlovet en dusør, chokolade eller en flaske vin, det gør vi gerne igen.
Butikken har ved årsskiftet fået nyt inventar til tøjet. Det har givet forretningen et stort løft. Der er
blevet rigtig lyst og venligt.
Lige nu arbejdes der på at opgradere afdelingen med nips.
I januar er der kommet ny ledelse i Fjordsgade delt mellem tre friske damer.
Britta, Inge og Annette et stort velkommen til dem.
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Vesterbro
2015 var et stille år, hvor salget meget lignede det i 2014 – dog med et plus på 13.000 kr. i
omsætning.
Frivillige fra butikken lavede et lille modeshow hos Skt. Gilderne i forbindelse med, at jeg var
inviteret til at fortælle om Røde Kors’ arbejde i Odense.
Huset på Vesterbro har fået nye vinduer i den resterende del med gamle vinduer.
Samaritter
Samaritterne har fået ny aktivitetsleder Søren, han afløser Mads Have.
2015 var et travlt år hos samaritterne, der har været 44 vagter fordelt over året.
Derudover har de hjulpet andre afdelinger med vagter.
De fik på 6 uger gjort klar til Tinderbox, som var et kæmpearrangement.
Vi krydser fingre for at de bliver spurgt igen i år.
I 2015 havde de den største indtjening nogen sinde, men også mange udgifter til uniformer kurser
og så videre.
Der er 30 medlemmer, to der er blevet uddannet i Medic så de nu er tre.
Lige nu er de ved at uddanne nogle samarit instruktører, så de kan bidrage mere nationalt.

Førstehjælp
Igen et travlt år i førstehjælps-kursusvirksomheden ved Røde Kors i Odense.
Der er afholdt 160 kurser i 2015, fordelt på kursus i Hjerte-Lunge-Redning samt brug af
Hjertestarter, vedligeholdelse af førstehjælp.
Livreddende Førstehjælp, Grundkursus i Førstehjælp, Førstehjælp for de der passer på børn og
Færdselsrelateret Førstehjælp, sidstnævnte er det kursus, der afholdes flest af.
Vi har udvidet tilbuddene i Svendborg og har i 2015, ud over det færdselsrelaterede
førstehjælpskursus, afholdt både 4-timers kurser og 12- timers kurser i Svendborg.
Desværre har vi igen måtte tage afsked med et par instruktører, dels da en af vore rigtig gode
instruktører i 2015 ønskede at skifte erhverv, han søgte ind på fysioterapi-uddannelsen og blev
optaget, men desværre ikke her i Odense, han læser i Haderslev. Det har betydet, at han gerne vil
vente med at afholde kursus for os, til han igen er tilbage i Odense. Han håber, at kunne fortsætte
sit studie i Odense efter sommerferien 2016 og så vil han gen være til rådighed for
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førstehjælpsafdelingen. En anden instruktør er blevet far for første gang nu sidst i oktober 2015.
Han har bedt sig fri i en periode.
Pr. 31-12-2015 er der 4 instruktører i Odense, 3 instruktører i Svendborg, som fortsat er en del af
Odense ligesom Inge Dalskov fra RK-Midtfyns afdeling benyttes.
Ingrid har kontakt til potentielle emner som førstehjælpsinstruktør ved Røde Kors Odense,
personer der er uddannet via erhvervsskoler i efteråret 2015 og som også gerne vil undervise for
Røde Kors.
Ingrid ansøger også Landskontoret om at få en eller to personer med på instruktøruddannelsen
her i foråret eller i starten af efteråret 2016, så der bliver så mange instruktører her i Odense, at vi
kan dække det behov, der er for afholdelse af førstehjælpskurser, uden at der skal ”drives rov” på
de instruktører vi har til rådighed.
Vi har stadigvæk to undervisningslokaler, vores ”gamle” lokale på Stadionvej og lokalet på
Kildemosevej 5. Sidstnævnte lokale bliver fortrinsvis brugt til at afholde det Færdselsrelaterede
Førstehjælpskursus i, da vi, som det kræves, har en bil til rådighed i det undervisningslokale. På
Stadionvej afholder vi så de kurser, der ikke kræver det enorme udstyr. Med to lokaler har vi
kunne afholde ”parallel-kurser”, hvilket vi har benyttet os af flere gange i løbet af 2015.
Landsindsamling
Rekordår med rigtig mange indsamlere og gavmilde danskere. Over 600.000 kr. indsamlet. – året
før 435.000 kr.
Stor tak til alle jer der deltog, som udleveringsansvarlige og alle øvrige opgaver.
Besøgstjenesten
Der er pt. 110 par i besøgstjenesten. Der kommer hele tiden nye par til, men alligevel ligger vi ret
stabilt antalsmæssigt. Jette er stoppet som besøgskoordinator. Bente Danholt har været forbi en
periode.
Vi har pt. fem besøgsledere og søger en sjette.
Som vanligt blev der holdt grillfest i juni og et julearrangement i december med pakkespil, gløgg og
æbleskiver
Caféerne
I løbet af året har vi åbnet en ny café i Munke Mose, mens vi har lukket Papirgården i Oluf
Bagersgade, da der var for få brugere, så vi nu er oppe på 8 caféer fordelt rundt omkring i byen.
Caféerne har en god og stabil kerne af ledere og frivillige.
Bolbro flytter 1. april til Højstrupvangen 1, da kommunen skal bruge de lokaler vi er har på
nuværende tidspunkt.
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Flere steder er der udsprunget nye sociale aktiviteter som en sidegevinst. Her mødes de ældre i
strikkeklub, spiser sammen, går tur, laver gymnastik, spiller kort mm. I nærområderne er de ældre
også begyndt at holde øje med hinanden og har taget kontakt til caféen, hvis de har været
bekymrede for en borger.
Caféernes årlige bustur gik i år via Ørbæk til Svendborg, hvorefter vi fulgte kysten til Nyborg, hvor
vi drak kaffe med boller og lagkage i Café Danehof. Caféen er et specielt sted som drives i
samarbejde med Nyborg Kommune og hvor de ansatte bl.a er udviklingshæmmede og
hjerneskadede. Der blev fortalt om stedet og vist rundt.
Nogle af caféerne samarbejder også med skoler, kirker og lignende, til stor glæde for alle. Der har
lige været fastelavn og i den forbindelse, har der været slået ”Katten af tønden” i nogle af
caféerne. I Holluf Pile havde vi fra Nørrebjergskolen besøg af 15 unge mennesker med forskellige
handicaps.
De var alle klædt ud og både de ældre og unge havde en festlig dag, hvor der blev spist en masse
fastelavnsboller og sunget en masse sange, hvor Kim Larsens nok var det største hit.
Værket
Værket som er et initiativ mellem Røde kors og Mary Fonden, med støtte fra Velux Fonden,
startede op januar 2015 som pilotprojekt. Evalueringen dokumenterede gode resultater fra de syv
byer, og det skal herefter udbredes til flere byer i landet.
I Odense er der pt. tre frivillige, hvor det siden juni er Kirsten Andersen, der har været
aktivitetsleder. Der har været svingende antal deltagere, max. otte. Tre er stoppet, fordi deres
formål blev opfyldt med at bryde deres ensomhed eller forholde sig positivt til deres
ensomhedsfølelse.
Andre er ophørt, da deres forventninger til Værket var noget andet, som fx .at få faste venner eller
gå i byen arrangementer.
Der afholdes møder en gang ugentligt i to timer med øvelser der er udarbejdet af bl.a psykologer,
og de frivillige har til opgave at lede disse møder, være inspiratorer og samle op på de samtaler,
der affødes af øvelserne.
Der er plads til flere deltagere og det er desværre ikke lykkedes at tiltrække en ekstra frivillig trods
annoncering.
Q-net
Ledet med sikker hånd af Bente Bang
I løbet af 2015 er aktiviteten nået op på at have 23 frivillige. I løbet af året har vi fået fordelt
ansvaret for aktiviteten på flere. Jeg har bl.a. fået en frivillig til at lave en stor del af kontorarbejdet
(telefonlister, økonomi, mødeindkaldelser, mødereferater m.m.). Der er en, der tager sig af PR, IThjælp til kvinderne og input til hjemmesiden og vores tre facebooksider. Der er en, der sørger for
at lave arrangementer og købe ind til det. Vi har en socialrådgiver til at hjælpe med den juridiske
del samt en, der har forstand på børn, og så har vi vores tre handymen, der hænger lamper og
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hylder op og samler møbler for kvinderne. Og alligevel er der rigeligt at lave, så vi vil meget gerne
have endnu flere frivillige.
Vi har ca. 20 kvinder i vores fold, så det går rigtigt godt. De besøger krisecentret fast hver fjerde
uge for at lære kvinderne at kende - og for at de kan lære os at kende. Så er de heller ikke så
bange for at bede os om hjælp, når de flytter fra krisecentret.
Vi har fortsat vores samarbejde med Vollsmosesekretariatet, som henviser voldsramte kvinder til
os. Vi holder to årlige møder med Vollsmosesekretariatet, politiet og Offerrådgivningen. Det er
vigtigt at have et godt forhold til politiet og vide, hvem vi kan gå til, der har lidt forstand på vores
situation.
Vi hjælper vores kvinder ved at besøge dem, lytte til dem, hjælpe med at læse breve fra det
offentlige, søge om økonomisk hjælp, gå med dem til kommunen, politiet, i retten og i
Statsforvaltningen osv. Det er mange gange tunge sager, og de har så hårdt brug for hjælp. Men vi
er også mange gange en slags reservemor for dem og hjælper dem med gode råd ang. deres
børn. Det er så spændende, og vores kvinder er så søde, så vi kommer til at elske dem.
I den kommende tid skal tre af vores frivillige være med til at starte et Qnet op i Rumænien og i
Bulgarien, og det skal vi være med til sammen med et andet Qnet i Danmark.
Nørklerne
Der er 16-18 frivillige nørklere 3-4 gange om året sender de 6-8 sækkefulde tøj afsted til
katastrofeområder. De strikker og syr børnetøj og tæpper.
Vågetjenesten
21 frivillige, hvilket er et passende antal. Oftest aften/nattevagter. De frivillige mødes hver anden
måned for at tale om, hvordan det går. Lige nu er der ikke så meget arbejde.
Internationalt arbejde
I 2015 har vi hovedsageligt deltaget i møder og drøftelser omkring arbejdet med at organisere en
”Sommer-camp” for unge piger i Malawi. Svendborg afdelingen har været tovholder i projektet og
deltog med tre personer i sommerlejren. Formål og forløb vil i aften blive fortalt af Svendborg
afdelingens formand Wivie, som var den ansvarlige på turen til Malawi.
Der er afholdt foredrag på Viby Efterskole for omkring 100 elever. To foredrag i Røde Kors cafeer i
hhv. Sanderum og Munke Mose
I 2016 skal arbejdet i Malawi evalueres på landskontoret, inden vi forhåbentlig kan begynde at
planlægge en ny sommercamp for unge piger i det sydlige Malawi, hvor Dansk Røde Kors sammen
med Islandsk og Finlands Røde Kors har et projekt, omkring sundhed, vand/sanitet, organisatorisk
udvikling og katastrofe forebyggelse.
Der har været et foredrag i februar i Røde Kors cafeen i Holluf Pile der er planlagt et i
Korsløkkehaven i maj.
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Lasse Underbjerg har meldt sig ind i AIA gruppen, så der er flere kræfter at trække på.
Værger for uledsagede børn
Røde kors Odense startede aktiviteten op i oktober 2014. Det er for uledsagede flygtningebørn
som kommer alene til Danmark uden deres forældre. Det giver dem en svær start på livet her i
Danmark, det er en særlig sårbar gruppe som har brug for både professionel hjælp til skolegang
o.sv. De har brug for støtte og omsorg for at få fodfæste og en god integration i samfundet. Det er
her de frivillige gør en stor forskel.
Der har i maj 2015 været holdt et info-inspirationsmøde i Røde Kors Odense for de frivillige, hvor
der var oplæg fra en erfaren frivillig fra Allerød, som fortalte om rollen som frivillig værge. Det gav
et stort indblik om det at være frivillig værge.
Den frivillige indsats sker i samarbejde med Odense Kommune som har bevilliget modtagelse af 30
uledsagede flygtningebørn. Børnene kommer fra forskellige lande, såsom Afghanistan, Syrien,
Somalia, Irak.
Pt. har 10 frivillige forældremyndighed for et eller flere uledsagede børn, og er kommet godt i
gang. Desuden er der 6 frivillige, der står parat til at varetage opgaven.
Julehjælp
Der var 220 familier der søgte, og et hold frivillige lagde et stort arbejde i at udvælge og give
besked til de 150 familier, som var så heldige at modtage en julehjælp på 1000 kr. i gs. som bestod
af gavekort til Rema 1000 og BR legetøj til de mindste børn. Vores lokale ishockey- fodbold og
håndboldklub havde igen doneret et stort antal fribilletter.
Skt. Knuds Gymnasium havde igen stillet deres flotte aula til rådighed og børnene fik en dejlig
eftermiddag med jule klip, sange og besøg af julemanden.
Ophørte aktiviteter
Cykling uden alder: Trukket os fra samarbejdet.
Kabyssen: Lukket pga. manglende tilslutning. Overført til Stoppestedet.
Mere Naboskab: Projektet i Holluf Pile er afsluttet. Projektet blev en kæmpe succes, hvor vi i løbet
af de 2,5 år projektet varede, fik etableret et aktivitetshus i Holluf Pile, hvor der i dag er 200
medlemmer, og hvor der hver uge kommer ca. 120 ældre fra lokalområdet og deltager i
aktiviteter. Huset er overgået til en lokal bestyrelse uafhængig af Røde Kors.
Nye aktiviteter
Venner Viser Vej-Odense
Aktiviteten er startet op i november 2015. Pt. 23 frivillige – og der er 25 unge fra Eritrea og 1 fra
Syrien. Lige nu fokus på rekruttering af frivillige, som matches med de unge som venskabsfamilier.
Gruppen af unge fra Eritrea er en sårbar gruppe, de er meget unge, er i et nyt land og skal måske
for første gang klare sig selv.
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På bestyrelsesmødet 16. februar sagde vi ja til en ny nørklergruppe for personer under 60 år.

Det har vi støttet i 2015
10 børn sendt på ferielejr hos Ungdommens Røde Kors
25.000 kr. til 4-dages sommerlejr for gymnasiepiger i Malawi
55.000 kr. til Pakistan
70.000 kr. til Hviderusland
50.000 kr. til Syrien
I alt 200.000 kr. til det internationale hjælpearbejde
Derudover har vi givet tilsagn om at støtte sundhedsklinikkerne i Århus og København med
25.000 kr./år i 3 år.
2015 har økonomisk været et godt år, takket være alle vore frivillige i butikkerne og Ingrid fra
førstehjælp, som generer mange penge til afdelingen.
Uden penge ville det være svært at løfte alle de mange sociale aktiviteter vi har gang i.
Jeg vil slutte med en stor tak til alle jer frivillige i Røde Kors for jeres store arbejde og store
engagement i hver jeres aktiviteter.
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