Dansk Røde Kors
Tølløse afdeling
Formandens beretning for året 2009
v/Margit Nørrevang

Nu er det tid igen til at kaste lys over, hvad der sker i Tølløse afdeling i løbet af året.
Først mødeaktiviteter:
Generalforsamling
Formandskonference
Repræsentantskabsmøde
5 bestyrelsesmøder
5 bestyrelsesmøder i Røde Kors Børnehuset
Samt mange møder i afdelingens forskellige aktiviteter
På årets Repræsentantskabsmøde valgte præsident Bodil Nyboe Andersen, efter 4 år på posten, at
sige farvel, Susanne Larsen blev enstemmigt valgt som ny præsident.
Repræsentantskabsmødet vedtog også en ny VISION for Dansk Røde Kors
”Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Dansk Røde Kors menneskelig nød, lidelse
og diskrimination”
Visionen afløser de hidtidige handleplaner, der var meget omstændelige, krævede meget arbejde at
få forfattet, og som alligevel ikke afspejlede virkeligheden, når det kom til stykket.
Samaritternes største opgave har helt klart været DGI Landsstævnet i Holbæk, først planlægningen
og siden fysisk tilstedeværelse under hele Landsstævnet, desuden har der været rigtig mange andre
vagter, faktisk har de haft så travlt, at samaritterafdelingens 40 års jubilæum ikke blev markeret,
men det kan jo nås endnu.
Årets Landsindsamling søndag den 4. oktober blev gennemført i et rigtig dansk efterårsvejr med
nærmest kuling og regnbyger, alligevel gik indsamlerne til opgaven med højt humør, og nogle
elever fra Sejergaardsskolen´s Musikefterskole desuden med guitarer og sang, hvilket gav ekstra
meget i indsamlingsbøssen. Desværre nåede vi ikke ud til alle husstande, men på trods af dette, blev
der indsamlet kr. 38.581,11.
Afdelingens økonomi er fortsat god, samaritterne bidrager med indtægter fra vagterne, og Røde
Kors Butikken´s omsætning er kr. 762.560,-, det er igen en stigning i forhold til sidste år på kr.
38.049,-.
Vi har også brugt nogle af pengene, bl.a. til renovering af butikken, resultatet er blevet rigtig godt.
Det var en opgave, som blev løst ved en stor arbejdsindsats fra afdelingens frivillige, et godt
eksempel på, vi kan hjælpe hinanden og samarbejde på kryds og tværs af aktiviteterne.
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Vi har også etableret tyverialarm og sensorer udenfor, det var en nødvendig, men ærgerlig
investering. Nu et år efter kan vi konstatere, der har ikke været eet eneste indbrud, så det kan være,
anlægget tjener sig selv hjem i sparede reparationsudgifter, desuden har det betydet større tryghed
for brugerne af huset.
Danmark trues med en sag ved EU´s Domstol, hvis staten ikke begynder at opkræve moms fra
genbrugsbutikker. Hidtil har den danske regering afvist at ændre på de nugældende regler for
momsfritagelse af genbrug i almennyttig regi, hvis den linje fastholdes, forventes det at EU trækker
den danske stat i retten. En sådan retssag tager normalt et års tid, og skulle EU vinde sagen, hvad
eksperterne forventer, får Danmark efterfølgende en tid til at gennemføre de nødvendige nationale
lovændringer.
Der er knap 900 danske genbrugsforretninger, som er momsfritaget, så en lovændring er opgjort til
årlige meromkostninger i størrelsesordenen 100 millioner kroner. Der udover kommer også de
administrative byrder ved, at genbrugsbutikkerne skal momsregistreres, lave momsregnskaber og
andet papirarbejde.
Hvad der reelt kommer til at ske, vides ikke på nuværende tidspunkt, men Røde Kors vil løbende
holde butikkerne orienteret om udviklingen i sagen.
I år har vi givet 5 børn mulighed for en uges dejlig ferie på en af URK´s ferielejre, og
venskabsprojektet ”Psykosocial støtte til børn i Palæstina” støtter vi fortsat med kr. 50.000,- om
året. Christina Hvalsø Hansen har været på studietur i forbindelse med projektet og vendte hjem
med mange positive oplevelser og følelsen af, det nytter.
Helle Brink har også været en tur i udlandet, turen gik til Yemen, hvor Dansk Røde Kors´s
instruktører skulle lære Yemen´s samarittere sminkningens svære kunst, det blev en meget
spændende rejse, hvor forskellen i de to landes kulturer var meget markante.
Hvor ville jeg dog gerne kunne fortælle, at ombygningen af Røde Kors Børnehuset er godt i gang,
men sådan er virkeligheden ikke. Det er stadig Holbæk kommunes anstrengte økonomi, der spiller
ind, men det ændre jo ikke på ønsket om en tidssvarende institution både inde og ude til gavn for
børn og voksne. Børnehaven er også ramt af kommunens nedskæringer på børneområdet, sidste år
blev der plads til flere børn efter opmåling, vikarkontoen er fjernet og nu færre voksentimer, så det
bliver mere vanskeligt at få personalesituationen til at gå op under ferie og sygdom. Men
medarbejderne gør alt for, at det stadig er et rart sted at være, trods alt.
Når I nu alligevel sidder foran computeren, så gå ind på hjemmesiden www.roedekorshuset.dk,
webmasteren sørger hele tiden for, der sker noget nyt, og er særlig glad, når der kommer nye
”historier” fra de forskellige aktiviteter.
Landskontoret er ved at installere et nyt medlems- og frivilligsystem og har bedt afdelingerne om
oplysninger til registrering af frivillige i alle aktiviteter.
Et af ønskerne er, at forbedre kommunikationen med alle Røde Kors frivillige, derfor udkommer
FRIVILLIG som afløser for Nyhedsbrevet. Bladet udkommer 6 gange om året, hvor Nyhedsbrevet
udkom 10 gange om året, hvilket gør, at omkostningerne er de samme som Nyhedsbrevet´s.
Alle, der er blevet registreret, skulle meget gerne på nuværende tidspunkt have modtaget det nye
blad.
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Hvad vil 2010 bringe?
Samaritterne har allerede mange vagter i ordrebogen.
Besøgstjenesten fortsætter ufortrødent med eksisterende forhold og etablering af nye.
Butikken gør alt for, at omsætningen stiger.
Venskabsprojektet støttes fortsat med kr. 50.000,-.
Og ikke mindst endnu et 40 års jubilæum, Røde Kors Børnehuset (tidligere Røde Kors
Børnehaven) åbnede den 16. september 1970.
Winnie Torup er blevet aktivitetsleder for kursusvirksomheden. Der har ikke været så stor
aktivitet på dette område, men det tror jeg Winnie har planer om at ændre på, held og lykke
med det.
Hvad der yderligere kommer til at ske, ja det må vi vente med spænding på til næste års
generalforsamling.
Endnu engang må jeg konstatere, afdelingens frivillige yder en formidabel indsats, som vi kan være
stolte af.
Jeg vil nu give ordet videre til aktivitetslederne, takke for godt samarbejde og ønske rigtig god
arbejdslyst fremover.
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