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Røde Kors Odense 

 

Referat af generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Regionskonsulent Per Torsten Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkald rettidigt. 

Bente Danholt blev valgt som referent, og Ole Madsen og Kenneth Mikkelsen blev 

valgt som stemmetællere. 

Pkt. 2 Beretning om afdelingens virksomhed 

 Se side 3-9 

 Beretningen blev godkendt. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Revisoren fremlagde det reviderede regnskab. Der var i 2016 et overskud på ca. 

483.000 kr. Jævnføre vedtægterne skal der overføres midler til Landsforeningen 

svarende til ca. 600.000 kr., hvilket betyder at egenkapitalen påvirkes negativt med 

ca. 96.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt. 4 Afdelingens fremtidige virksomhed 

Vi må nok se i øjnene vi har nået grænset for, hvad vi kan yde, så 2017 er året hvor vi 

lærer at stave til det lille ord nej og også siger det højt. 

Vi vil fortsætte den gode udvikling, med at fastholde vores frivillige, hvilket vi er 

blevet bedre til. I år skal vi dele nåle ud til 15, der har været frivillig i 5 år. 

Vi vil forsætte med info- møder til nye, da det giver en god ballast i det frivillige 

arbejde. 

Røde Kors huset er ikke glemt, men det er svært at finde et egnet sted, der også 

passer til vores økonomi. 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag. 
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Pkt. 6 Valg 

a. Medlemmer af bestyrelsen 
Ulrich Kjølby og Claus Nielsen er på valg, de modtager begge genvalg 
3 medlemmer er udtrådt af bestyrelsen i løbet af efteråret 2016. 
Det betyder, at der skal vælges 5 nye medlemmer af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen indstillede Sven Erik Larsen, Alice Wind og Elin Berger Rasmussen til 
bestyrelsen. Der var ikke flere, der stillede op, hvorfor det ikke var nødvendigt 
med afstemning. 
 
Ulrich Kjølby, Claus Nielsen og Sven Erik Larsen blev valgt for 2 år. 
Alice Wind og Elin Berger Rasmussen blev valgt for 1 år 
 

b. Suppleanter 
Bestyrelsen indstillede Tea Spile som suppleant til bestyrelsen. 
Der var ikke andre, der stillede op, hvorfor det ikke var nødvendigt med 
afstemning. 
 
Tea Spile blev valgt som suppleant. 
 

c. Revisor 
Ingrid Jensen E&Y blev genvalgt. 

Pkt. 7 Eventuelt.  

Doris Møller, aktivitetsleder for Vågetjenesten, opfordrede til, at man tænker på 
tværs af aktiviteterne, når man får henvendelse fra borgere, som gerne vil være 
frivillige. Konkret betyder det, at aktivitetslederen peger på andre muligheder, hvis 
man ikke kan bruge vedkommende i egen aktivitet. 

Der blev uddelt nåle til frivillige i en årrække: 

 2 frivillige fik nåle for 10 års virke i Røde Kors Odense 

15 frivillige fik nåle for 5 års virke, 3 nåle uddeles ved en senere lejlighed 

3 frivillige fik nåle for 2 års virke i Røde Kors Odense 

 

   -”- 

 

Efter generalforsamlingen var det oplæg af Lasse Underberg om Røde Kors´ arbejde i Madagaskar. 
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Beretning  v. formanden. 

Jeg skal som vanligt give en oversigt over årets gang i afdelingen, 

2016 har igen været et godt år for Røde Kors Odense. 

Det har været et år med mange opgaver, der er hele tiden bud efter os, det gælder Landskontoret, 

kommunen. 

Vi havde travlt med Smid tøjet i april og maj, hvor der kom store mængder tøj ind. 

Vi har i de sidste 2 år udvidet containerne med indsamling af tøj fra 9 til 43. 

Det har givet store udfordringer for chaufførerne, da vi hen over sommeren manglede rigtig 

mange. Det er blevet bedre, så det ser lovende ud. 

Vi havde Landsindsamling med et resultat på 486.00 kr. Det er mindre end året før, som dog var 

exceptionelt, det var der flygtningene kom i hobetal, men det var en fremgang i forhold til de 

foregående år. 

Vi delte julehjælp ud til 150 familier. Ved et arrangement på Skt. Knuds gymnasium med hjælp fra 

URK. 

Der blev holdt juleaften i Seniorhuset hvor der var ca. 40 gæster og 10 frivillige, 

Vi støtter et par drenge med kontingent til fodbold og tøj. Ligesom vi sender nogle børn på 

ferielejr, det har dog ikke været så mange som vi gerne vil, da kommunen ikke kan anvise børnene. 

I 2016 har vi holdt informationsmøder for nye frivillige, det vil sige det har mest været gamle 

frivillige der har været på kursus da der ikke tidligere har været holdt infomøder. 

 

Indtægtskabende aktiviteter. 

Her er de to butikker er den største indtægtskilde. 



4 

 

Butikkerne har formået at holde omsætningen fra året før, selv om konkurrencen indenfor 

genbrug er stor. 

Udfordringen er som før, at få frivillige nok. Butikken på Vesterbro har fået ny leder, Alice Wind. 

Hun har ambitioner om at lave nye tiltag med temauger og andet. Fra marts kommer 

ungdommens Røde Kors på Vesterbro 2 lørdage om måneden og laver deres Trifth shop, som de 

tidligere har haft i Fjordsgade en lørdag om måneden. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige stor tak til alle i butikkerne for det store arbejde I laver, 

tak til Britta som hver dag er i Fjordsgade, også på sine fridage.  

Førstehjælp  

Det er suverænt styret af Ingrid Simonsen. Førstehjælp har haft fremgang i 2016 hvilket ikke bliver 

mindre 2017, hvor de 17 årige kan tage kørekort. Det mærkede aktiviteten allerede i slutningen af 

2016, da det er færdselsrelaterede kurser, der bliver lavet flest af. 

Vi samarbejder med Svendborg om Førstehjælp. Der er i alt 10 instruktører, hvoraf de tre 

underviser i Svendborg. 

Samaritter 

2016 har været et godt år for samaritterne idet antallet af vagter har været stort og der kommer 

nye opgaver til. 

De har været nødt til at sige nej til vagter på grund af de er for få til opgaverne. Der kommer dog 

nye friske folk til, så de håber at kunne tage flere vagter i 2017 

Afdelingen købte i en ny bil i 2016 til samaritterne, som de glæder sig over, hver gang de er på 

vagt. 

De har været på Tinderbox, H.C. Andersen Maraton, Eventyrløbet. Det viser at samaritterne 

magter de store opgaver. 

Da der i december var fare for stormflod, var de friske til at tage til Haderslev for at hjælpe 

beredskabet med at bekæmpe vandet. 

Samaritterne har ved årsskiftet fået ny leder Benjamin Meier Andersen. 

Velkommen Benjamin vi glæder os til samarbejdet.  

 

Sociale aktiviteter 

Besøgstjenesten 
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Der har været mange udfordringer i 2016. Vi fik ny besøgskoordinator 1. april, et par af de faste 

besøgsledere er stoppet og de nogle af nye vi antog, stoppede ret hurtigt igen. 

Vi har nu fået to nye besøgsledere, som er ved at blive sat ind i opgaverne. Vi vil dog gerne have to 

mere. 

Der er lige nu 98 besøgspar og 68 der står på venteliste. Samtidig er der 22 besøgsvenner på 

venteliste, som det af forskellige årsager ikke er muligt at matche. 

Det er en kæmpe stor udfordring at skaffe besøgsvenner, især mangler der voksne stabile venner, 

der er fleksible i hvor langt de vil køre fra deres adresse og ud til modtageren. 

Der har lige været 5 ugers lysreklamer ved Middelfart om netop besøgsvenner, men det har i hvert 

fald ikke givet et kæmpeboom. 

Det at ældre bor hjemme meget længere gør, at efterspørgsel på besøgsvenner stiger, dertil 

kommer at mange ældre er fysisk svage, så der efterspørges også gåvenner. 

Der har traditionen tro været holdt sommerfest I Seniorhuset med Tag selv bord og musikalsk 

underholdning. 

Til jul blev der afholdt julefest med pakkespil, gløgg og æbleskiver. 

Cafeer 

Røde Kors caféerne har i årets løb været godt besøgt og der har været en god og stabil kerne af 

frivillige. Enkelte af caféerne kunne dog godt ønske sig, at der kom lidt flere borgere. 

 Caféen i Bolbro er flyttet til nye lokaler, hvilket har været meget positivt. 

Det er også med stor glæde, at vi kan meddele, at der nu åbner en café i Vollsmose den 2. marts i 

år. Det har længe været et stort ønske, da der er stor mangel på besøgsvenner i området. 

 Åbningen vil blive fejret med kaffe og lagkage samt musik af Lindø Harmonikaklub. Jette har lagt 

invitationer på bordene. 

Der skal også lyde en stor ros til lederne af de enkelte caféer. I er en god og stabil kerne og det er 

med stor glæde, at vi nu kan byde velkommen til Jacob Kofoed Larsen, som vil blive leder af den 

nye café i Vollsmose og som også har overtaget caféen i Risinghaven.  

Caféerne har med stor succes også været på en årlig udflugt. De håber derfor, at de får mulighed 

for at komme af sted i 2017, da det for mange af borgerne er den eneste ”ferie” de kommer på.  

Ligeledes tak til Odense Kommune for godt samarbejde, de ser med stor velvilje på det stykke 

arbejde der lægges i caféerne og har været meget behjælpelige med opstarten af den nye café i 

Vollsmose. 
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Vågetjenesten 

Den har ligget lidt underdrejet i 2016 på grund af vores leder Doris Møller stoppede og de nye der 

kom til ikke magtede opgaven. 

Doris er kommet tilbage, men der skal findes en aktivitetsleder mere, så de er to om opgaven. 

Det arbejdes der på, lykkes det ikke, vil vi lukke ned i en periode. 

 

Nørkler 

De har fået ny aktivitetsleder Birgitte Bachmann 

Ca.25 damer sidder i Seniorhuset hver tirsdag, hvor de strikker og syr til projekter ude i verden 

blandt andet Hvide Rusland.  

Vi havde besøg af Røde Kors fra Hvide Rusland i oktober. De besøgte først Seniorhuset, som de var 

meget imponeret over, derefter nørklerne. De sluttede med et besøg i Røde Kors cafeen i Bolbro. 

Det var en stor oplevelse for dem, at der sidder kvinder i Danmark og laver ting til mennesker,som 

de ikke kender og aldrig vil komme til at se. De forstod det ganske enkelt ikke. 

Birgitte er efterfølgende blevet interviewet til en avis i Minsk, vi har bedt om at få et billede af det, 

men det har vi endnu ikke fået. 

Formålet med deres besøg var at se hvordan en lokal afdeling af Røde Kors fungerer og hvordan vi 

samarbejder med kommunen. 

Der var to politikere med fra Hvide Rusland. Vi havde inviteret Odense kommune med og en fra 

Beskæftigelses afdelingen. 

  

Q-net 

De er 23 frivillige, 21 brugere, 2 handy mænd og desværre er der 11 på venteliste, så der er behov 

for flere frivillige. 
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Så er nogen her der kender nogen eller selv har lyst til at blive frivillige, kan man kontakte 

aktivitetsleder Bente Bang. 

Der bliver gjort en stor forskel for brugerne, når de bliver hjulpet til at få et selvstændigt liv uden 

vold og overvågning. 

To af de frivillige er sammen med Q-net i Næstved med i et EU projekt, som har til formål at starte 

et Q-net i Ungarn, Rumænien og Bulgarien. 

De øver sig på brugerne her og i brugen af psykosociale lege som bruges i hele verdenen. 

De skal ned at besøge et af landene. De to frivillige har også taget en Uddannelse i MIP ( 

medmenneskelighed i Praksis) 

Q-net har været i ”Odense ser rødt” så vil I vide mere om Q-net kan I se denne udsendelse. 

Den nye familieminister, Mai Mercado, kommer på besøg 13. marts for at høre det arbejde der 
bliver gjort af de frivillige i Q-net. 

Patientstøtter 

Vi begyndte med patientstøtter på afd. P, OUH i efteråret, først med en dag om ugen, så to og nu i 

2017 har afdelingen spurgt, om vi kan komme tre dage. Det er med andre ord en stor succes. 

Der er påbegyndt en patoentstøttegruppe på geriatrisk afdeling her i februar 2017. Der er ingen 

tvivl om det vil brede sig til andre afdelinger på sygehuset. 

Vi holder info møde 15. marts kl. 17,00 i Fjordsgade for at få patientstøtter og besøgsvenner. 

Værket 

Siden opstarten i 2015 har 20 personer deltaget i Værkets møder. I et kortere eller længere forløb. 

Formålet er at give deltagerne gode sociale oplevelser i en tryg ramme og indsigt og forståelse for 

hvad der kan føre til ensomhed og isolation. 

Det gøres gennem konkrete øvelser, samtaleteknik. 

Det er et projekt under Maryfonden, det er landskontoret der er ansvarlig for opgaven vi lægger 

bare hus til. 

Sorggruppe 

Vi er på initiativ af to frivillige fra Fjordsgade Lisbeth og Bente ved at etablere en sorggruppe hvor 

målgruppen er 60 +. 

Venner Viser Vej 



8 

 

Der er i dag to aktivitetsledere som - i samarbejde med et engageret bagland på ca. 50 

kontaktpersoner/-familier - understøtter sociale relationer, praktisk hjælp og fælles kulturelle 

oplevelser med netværkets ca. 40 unge flygtninge alle i alderen 18-25 år. Målet er pt. at udvide 

netværket til i alt 50 flygtninge. 

Aktivitetslederen for gr. 1 har koordineringsansvar for 25 unge fra Eritrea, mens aktivitetslederen 

for gr. 2 har koordineringsansvar for ca. 15 unge fra bl.a. Syrien, Afghanistan og Eritrea. De to 

aktivitetsledere er fælles om den daglige ledelse af netværket, som koordinerer arbejdet med de 

frivillige via en lukket gruppe på Facebook.  

I samarbejde med Ungdommens Røde Kors Odense fik vi på baggrund af en fælles ansøgning til 

Egmont Fonden kort før sommerferien økonomiske midler til at udfolde et socialt-kulturelt 

pilotprojekt. Ungdomshuset i Nørregade var base for pilotprojektet, hvor vi i perioden august – 

december mødtes ca. hver 14. dag med de unge til fælles spisning og en efterfølgende aktivitet 

som f.eks. filmfremvisning med Olsen-Banden og besøg på Musikbiblioteket, svømning og 

julebanko. Ungdommens Røde Kors har pr. 1. januar 2017 overtaget projektet baseret på en 

ledelse af 4-5 unge kvinder. 

Målsætningen for 2017 er: 

- at vi hurtigst muligt får indfriet målet om 50 unge i netværket - og dermed har to 

velfungerende grupper med hver 25 unge 

- at vi styrker netværksaktiviteter for de frivillige relateret til fælles spisning med de unge – 

aktiviteten har været afholdt én gang 

- at vi styrker kvindenetværk som sikrer, at de unge flygtningekvinder får lejlighed til at 

snakke fortroligt sammen med frivillige kvinder om deres særlige udfordringer i mødet 

med Odense/Danmark – aktiviteten har været afholdt én gang. 

MFI 

Der er 20 frivillige, som enten er matchet eller er ved at blive godkendt til det, lige nu er der ikke 

mangel på frivillige, men der kommer nye uledsagede børn, så der hele tiden behov for nye 

frivillige. 

Der er kommet ny aktivitetsleder Anne Kirstine, der tidligere har arbejdet med målgruppen. 

Samarbejdet med kommunen fungerer godt. 

AIA 

I august 2017 skal Marianne Larsen deltage i en camp for piger i Malawi. Vi støtter projektet i 

samarbejde med afdelingerne i Midtfyn og Svendborg. 
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Pigerne er i alderen 16-20 år. Målet med Campen er at give pigerne redskaber til øget selvværd, 

blive selvstændige. Ugen er tilrettelagt ud fra de erfaringer der blev gjort i 2015 hvor der var en 

tilsvarende tur i det sydlige Malawi. 

Marianne har holdt 4 foredrag om Røde Kors’ internationale arbejde i 2016, der er allerede holdt 3 

i 2017 og 2 venter. 

Der er planlagt en seance om ulykker og sikkerhed for småbørn i en multietnisk mødregruppe 

22. marts er der foredrag i Seniorhuset, hvor tidligere vicegeneralsekretær Per Søgård vil fortælle 

om IHL (Krigens regler) Hvilket er sørgeligt aktuelt lige nu. 

AIA deltog også i tombolaen på Flakhaven som var lavet i forbindelse med indsamlingen. 

Vi vil i 2017 forsøge at skabe et ” frivillig til frivillig projekt”, med fokus på børn og kvinders 

rettigheder. Hvor Odense har ejerskabet eventuelt sammen med en anden afdeling. 

Netværkscafé for unge uledsagede flygtninge i alderen 18-25.  

Vi er stadig opstartsfasen, med opstart den 14. februar. Vi har været i kontakt med Ung Nord, hvor 

vi har været og få idéer fra de unge. Det kommer til at foregår på Danmarksgade 10 hver tirsdag 

15-17.  

De første par gange vil vi opholde os i caféen, hvor vil spille nogle spil og lære hinanden at kende. 

Fremover vil vi gerne ud af huset og lave aktiviteter. 

 


