
Referat fra generalforsamling i

Røde Kors Aulum Haderup lokalafdeling
onsdag d. 8. februar 2A23 kl. 17.00

I Aulum Fritidscenter

Generalforsamlingen startede med, at Rikke Dalsted fortalte uddybende om Sundhedsklinikkernes virke.

Der er klinikker i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Sundhedsklinikken yder hjælp til personer som
ikke har et cpr. nr. Der er ca. 3000 personer fra hele verden som ikke har cpr. nr., og dermed ikke har ad-
gang til lægehjælp m.v.
De kan henvende sig vedr.:

- Lægehjælp - sygepleje - tandlæge * jordemoder og blodprøver.

Der er 300 frivillige som på skift bemander de forskellige afdelinger i klinikkerne, som har åbningstider 2 og
3 dage om ugen.

Pkt. L Valg af dirigent

Anette Andersen blev foreslået og valgt til dirigent.

Pkt. 2 Beretning fra formanden

Formandens beretning

Hiertelig velkommen tilgeneralforsamling i Røde Kors Aulum Haderup lokal afdeling.
Bestyrelsen har, som I kan se, valgt at afvikle generalforsamlingen på samme måde igen i år, som vigjor-
de sidste år, hvor Møller Mærsk fonden stdttede alle Rdde Kors' lokalafdelingers generalforsamlinger,
for at de kunne komme godt i gang igen efter corona pandemien. Mange har efterfølgende givet udtrykt
for, at det var en hyggelig generalforsamling så bestyrelsen har besluttet, at det vil vi fortsætte med.
Vi får jo hvert år penge i tilskud fra hhv Herning Kommune og Socialministeriet for at støtte det frivillige
arbejde, og af de tilskud har vi valgt at tilskuddet fra Socialministeriet fremover skal bruges på vores ge-

neralforsamling. Derfor fortsætter vi også med at invitere alle vore frivillige med til generalforsamlingen.
Vi tror nemlig, at dem der gerne uil vide, hvad der foregår i vores lokalafdeling har glæde af at være
med. Frivillige har dog ikke stemrneret.

Når vi taler om tilskuddene til frivilligt arbejde har vi endnu kun modtatet penge fra Socialministeriet,
tilskuddet fra Herning kommune er med i kommunens sparekataloget, og beløbet bliver først offent-
liegiort efter byrådsmødet d. 2. februar 2O23.

Og nu til den egentlige formandsberetning.

Sidste år afuiklede vigeneralforsamlingen d. 2X.. februar.
Til den lejlighed var Rdde Kors kommet med på aulum.dk, her kan lfØlge med i de aktiviteter, vi har i
vores lokalafdeling.
På generalforsamlingen sidste år blev vi bedt om at komme med en registrering af, hvor mange der
havde været inde at kigge på vores forening frem til generalforsamlingen i år.
Det kan man ikke se, man kan blot se, hvor mange der totalt har været inde at kigge på aulum.dk

Vores lokalafdeling er i en stille og rolig opadgående kurue. Det sidste år er medlemstallet steget fra 91
til95.



Antal frivillige - som vi opgør hvert år i oktober måned før vi søger st6ttemidler - er steget fra L23 - 139.
Antallet er øget i alle grupper {besøgsvenner, Iektielæsere, butikken og nørklere} så det er opmuntren-
de.

Et lille suk, bestyrelsesmedlemmer er en mangelvare specielt i Feldborg og Haderup, så hvis nogen har
lyst til at være med, må de endelig melde sig.

Vi støtter hvert år to venskabsprojekter. Vi har en fortløbende donation til Barnelandet i Malawi, et pro-
jekt som startede med at hjælpe bøm, der havde mistet forældre på grund af aids, og som efterfølgende
fortsætter arbejdet med at bygge et funktions dygtigt samfund op.
Så var det meningen, at vi som nr. to donation ville stØtte Røde Kors' Sundhedshuse i Danmark, men de
har ikke brug for hjælp, og det havde Ukraine heller ikke, da vi spurgte dem, så begge donationer er i år
gået til Malawi.

Den første aktivitet vi afviklede efter generalforsamlingen var en heldagstur til RØde Kors hovedkvar-
teret på Blegdamsvej i KØbenhavn, for vores frivillige. Det var d. 10. maj. Vi startede fra Aulum kl. 6.30
og var hjemme igen kl. 21.00
Vi var ca. 45 deltagere, {da vi i bes§relsen er meget lidt lT kyndige} bruger vi ikke power point i aften
men I kan gå ind og se billeder fra turen på aulum.dk
På turen til København gjorde vi stop ved Storebæltsbroen, hvor vi drak vores medbragte formiddags-
kaffe. Viankom til Blegdamsvej ca. kl. 11.00.
Vi havde på forhånd aftalt, at vi skulle høre om det ene venskabsprojekter vi støtter - nemlig barnelan-
det i Malawi. Et projekt, vi som f6r fortalt, har stØttet i mange år, som startede for at hjælpe børn som
havde mistet deres forældre på grund af aids, og som RØde Kors fortsat hjælper med at udvikle et sam-
fund, som er funktionsdygtigt.
Røde Kors var efterfølgende værter ved en frokost, og herefter blev vi ito hold vist rundt i hele hoved-
kvarteret - en meget spændende rundvisning. Vi sluttede besøget af med eftermiddagskaffe.
På hjemvejen spiste vi middag på Fjelsted Skov Kro i nærheden af Middelfart. Det var en spændende og
dejlig dag.

Det var en dyr dag, men vi havde ikke brugt vores puljemidler fra året iforvejen pga corona.

Omkring sommerferien bad sundhedsplejerskerne ivores område, om de måtte få et møde med besty-
relsen, for at få en aftale i stand med os, om hvordan vi i fællesskab kunne hjælpe sårbare familier.
Vi holdt et møde med dem i september, og den aftale vi lavede med dem var, at aktiviteterne skulle væ-
re nogle, som Herning kommune ikke var forpligtede til at yde hjælp til, og det skulle være aktiviteter,
hvor børnene kom isocial kontakt med andre børn.
Det har indtil nu kun været betaling af kontinenter til fritidsaktiviteter, det har drejet sig om, og vi har
hjulpet 3 familier.

Ved sidste generalforsamling hørte I om, at skolen havde bedt om hjælp til lektielæsning tiltosprogede
børn, og at vi var startet op med det. Sidst på skoleårets kørte det lidt af sporet, så vi stoppede aktivite-
ten før skoleårets slutning.
Vi fik ved det nye skoleårs start holdt et møde med hinanden og med skolen, for at få tilrettet aktivite-
ten på en hensigtsmæssig måde, og så satte vigang i aktiviteten igen i september måned.
Vi har nu 5 lektielæsere og 5 tosprogede børn - vi har børn der virker glade og trygge i forhold til deres
voksenvenner i en aktivitet der fungerer godt i år.
Børnene får som udgangspunkt hjælp til lektielæsning 2 gange om ugen.

Beretning fra besØBstjenesten

Besøgstjeneste har en rolig og stabil udvikling, der er 10 besøgsvenner, og det har det meste af året
nogenlunde passet til det behov, der har været - men et par besøgsvenner mere kunne være godt.



Vi har nogle besøgsmodtagere som er voldsomt udfordret både fysisk og psykislt, men heldigvis har vi
nogle kompetente besøgsvenner, som kan tackle disse behov.
Birthe Knudsen

Beretning fra nørklerne

lngen corona-nedlukninger siden sidste generalforsamling. Vi har kunnet mødes i nørklegrupperne, som

vi plejer.

Besked om nye benspænd lige før sommerferien - denne gang vedr. aflevering af nørkletøj. Hviderusland
har været den store aftager, men denne mulighed eksisterer ikke mere efter Ruslands invasion af
Ukraine. Beskeden gik på, at der var stop for aflevering af nørkletøi til Kliplev. Vi fik dog lov til at
aflevere, det vi var i gang med. Sidste aflevering, der var mulig til Kliplev, var inden udgangen af august
2022. ROde Kors har arbejdet på at finde aflevering til andre lande. Det er lykkedes dem at få grønt lys

for en container fuld til Malawi og en til Myanmar. RØde Kors har tidligere sendt 9A % * nprklet6jet til
udlandet og kun 10 % afsat i Danmark. Man forventer, at det fremover vil blive omvendt. Der vil blive
afholdt regionale m6der i 2023, hvor man vil drøfte forskellige muligheder for afsætning af nørkletdj
med nørklelederne.

Røde Kors Landskontor har godkendt, at vi fra Aulum-Haderup Røde Kors må aflevere vores nørkletøj til
Sønder Bork nødhiælp. Godkendelsen er fornyet her lige efter nytår. S6nder Bork nødhjælp kører tøjet
ud i lastbiler. De har ca.t2 transporter om året. De samarbejder også med andre
nødhiælpsorganisationer. De havde en transport til Rumænien og en til Ukraine i august måned.

Herudover laver vi nørklerier til salg i Røde Kors butikken i Aulum. Salget er steget yderligere i2CI22. Der
er sol$ nørklerier for i alt 19.?.78 kr. - en stigning på godt 4.000 kr. siden 2O2L.

Nørklerne bruger nu udelukkende donerede materialer. Afdelingens tilskud til materialer ophørte, da
R6de l(ors ikke mere tog imod nørklet6i. I Aulum har vi fået en stor donation af garn fra lbs
Strømpefabrik i Karup. Herudover donerer nørklerne selv garn til at strikke af.

Nørklegruppen i Aulum kan feire 30-års jubilæum her i 2023.

Antallet af nørklere er nogen lunde konstant i de 4 byer. Antal frivillige ligger omkring 90.

6-7 nørklere fra Aulum har deltaget i en temadag for alle nørklere i det gamle Ringkøbing Amt. Dagens

tema var status på nørklesituationen.

Gerda Søndergaard

Beretning fra Genbrugsbutikken

Atter et år er gået. Jeg vil endda sige, at året er gået godt for vores lille butik, og det viljeg gerne takke
jer allesammen for også alle nørklerne som strikker en masse flot baby og børnetøj.
Som vanligt er alle kommet med godt humør og stor glæde over at være en del af et stort fællesskab.
I år er regnskabet overladt til Karen Marie så det kommer senere, men lidt tal har jeg da.

Dametøi 99.649
Ting og sager 35.536
HerretØj 26.6tA
Børnetøi 2A.263
Nørkler L9.277



Forskellen på de 2 sidste beløb er 986kr og det syntes vi er rigtig flot i forhold til den lille plads

nørkletøjet har i butikken.

Vi har ikke haft flere store udgifter i butikken, men vi har iefteråret fået installeret nye [ED. Lamper.
Det har givet os et mere moderne udtryk så det er viglade for.
Vores Facebook gruppe tæller nu 360 personer som besøger os og flere tusind der besøger os på

Aulum.dk

I efteråret har vi haft vores udlejer Frank Hede i butikken for at hjælpe os med at få styr på den grimme
lugt der jævnligt kom fra vores kunde toilet. Det viste sig at der var et rør i vægge som ui havde overset,
da det blev lukket forsvandt luglen!!
Der var andre småting som han vil få ordnet, bl.a. malet soklen når veiret tillader det.

Vores Temadag den 8. Oktober blev igen afviklet i Kibæk. Emnet var denne gang prissætning omsætning
og rekruttering. En fin dag hvor vi var 4 afsted herfra.

Det regionale årsmøde i Silkeborg blev afholdt den 15. November og omhandlede Oget omkostninger i
butikkerne, de gode donationer og huervning af frivillige også en god dag, hvor vi var 2 indbudte afsted.

Vi har igen i år udvidet vores personalestab med 2 dejlige piger og til dem siger jeg et stoft velkommen.

Den 24. November holdt personalet en rigtig hyggelig iulefrokost som ui selv betaler en del af. Det blev
som vanlig en forrygende aften med megen snak og grin.

Til slut viljeg gerne rette en stor tak til alle i og omkring butikken og i særdeleshed TAK til butiksudvalget
Birthe, Aase og Bodil.

Bente Vittrup

§øndag d. 2. oktober var der Landsindsamling det var en god dag, hvor mange meldte sig som indsam-
lere. Det betØd, at næsten alle ruter var besat med indsamlere - og mange tak for jeres hjælp.
Bageren og Rema 1000 havde sponsoreret kage til kaffe efter turen - og også mange tak for det.
Der blev i alt indsamlet ca. 38.fi)O kr., en lille tilbagegang fra 2:021, hvor beløbet var på ca. 41.ff)0kr.,
men det yar tenerelt for hele landet.
På en oversigt jeg har set ligger Aulum Haderup lokalforening mellem de lokalforeninger, som har et af
de højest indsamlede beløb pr. borger i landet.

Tirsdag d.22. November var der julehygge for frivillige i Hodsager Multicenter, Det var som sædvanlig en
hyggelig eftermiddag, hvor vi ved hiælp af den dygtige harpespiller Marian Mikkelsen fik spillet og sun-
get julen i gang.

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle som er med til at, gøre vores Lokalafdeling til en aktiv for-
ening. Både medlemmer og frivillige leverer en stor indsats for at gøre en positiv forskel, og jeg synes
virkelig det lykkes. Ligegyldig om ieg mØdes med nørklere, genbrugs personale, besøgsvenner, lektie-
Iæsere eller medlemmer af Røde l(ors fornemmer jeg en atmosfære af engagement og stolthed oyer at
være en delaf Røde Kors.

Karen Marie Madsen

Pkt. 3 Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.



Pkt. 4 Lokalafdelingens fremtidige virke.
Lokalafdelingens fremtidige virke

I det kommende år skal bestyrelsen arbejde på følgende aktiviteter:

. nytkasseapparattil butikken

. rammer for sociale aktiviteter for vores frivillige

. mulighed for at oprette en telefonkæde for svagelige! ældre
o kigge på nørklesituationen

Røde Kors er igang med at indføre et nyt landsdækkende kasse apparat system, som der kan trækkes
forskellige data ud af.
Vores udflugt i år går blandt andet til den nye genbrugsbutik i Holstebro, hvor de allerede har det nye
kasseapparat, og hvor vi får den demonstreret.
Efterfølgende skalvi hygge os med en guidet rundvisning på Nørre Vosborg og efterfølgende skalvi have

eftermiddagskaffe.
I skal nok få mere information om kasseapparatet på næste generalforsamling.

Frivillige har stor værdifor et samfund, det er myndighederne meget opmærksomme på.

På Røde Kors' landsmøde i november 2022 blev der af præsidenten Svend Bak Jensen gjort meget ud af
at fortælle om, hvor vigtige de er, og han sagde bl.a. "det må godt koste noget at forkæle dem"
Som fortalt har Herning Kommune tilskuddet til kornmunens frivillige, med i sparekataloget, så det er
ikke en selvfølge at vi får lige så meget, som vi pleier fremadrettet.
Vi skalderfor have lavet en strategifor, hvad det er rimeligt at bruge, og for hvordan de skaladmini-
streres fremadrettet, og det er Iigegyldigt hvor stort beløbet vi får itilskud fra Herning kommune bliver.

Vi var igang med at oprette en telefonkæde for svagelige ældre i20?.?,, men vedkommende, som skulle
være toyholder på proiektet blev syg så vi har udsat opstart, vi kigger på det igen i det kommende år.

Nørklesituationen er udfordret på grund af krigen i Ukraine. Der er lukket for afsætning til Hviderusland,
som indtil krigen startede var aftager af strik fra nørklerne i Danmark.
Nørklearbeidet er derfor stillet i bero indtil der findes nye afsætningsmuligheder. Det er en af det
kommende års udfordringer at finde nye afsætningsmuligheder.

Pkt. 5 lndkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Pkt. 5 Valg af formand
På valg er:
Karen Marie Madsen - modtager genvalg

Karen Marie Madsen blev genvalgt tilformand.

Pkt. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
a. Henrik Nielsen - modtager genvalg

Hanne Poulsen - modtager genvalg

Lissy Kruse - modtager ikke genvalg



Henrik Nielsen og Hanne Poulsen blev genvalgl. Lissy Lauritsen blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

b. valg af suppleanter
Lis Jensen - modtager genvalg

Aase Meldhede - modtager genvalg

Lis Jensen og Aase Meldhede blev genvalgt til suppleanter.

c. valg af revisorer
Ove Hedegaard - modtager genvalg

Mads Fastergård - modtager ikke genvalg

Ove Hedegaard blev genvalgt. Anna Lise Moeskjær blev foreslået og valgt til revisor.

Pkt. 8. Evt.

lntet.

,l {-2ij \:/ //
Referent: {:i g"t'ut'u Y'Pelf*Dirigent: A*,Ø/åa-,*


