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Røde Kors Vordingborg Afdeling 
 
 

 
 

 
Årsberetning 2019 

 
 

1. Bestyrelsens beretning. 
 
2019 var et år med både skidt og kanel – set fra bestyrelsens elfenbenstårn. 
2019 var 100-års-jubilæets år med en velbesøgt reception i Møbelhuset 23. marts og 
efterfølgende jubilæumsarrangementer i de enkelte aktiviteter. Vi deltog også i Kulturnatten 
24. maj, med en plancheudstilling, en nørklerudstilling, et skydespil med krigens love og en 
gennemhullet ambulance som blikfang. Traditionen tro gav Integrationsnetværket og 
Tøjbutikken også et prisværdigt bidrag til Kulturnatten. Senere kom et billedforedrag i 
Kulturarkaden 28. nov. samt et foredrag om Røde Kors i Malawi ved Arne Holdensen. Der 
blev også udgivet et digert jubilæumsskrift, og hvis nogen ikke har fået det, ligger der stadig 
nogle eksemplarer heroppe. Jubilæumsaktiviteterne blev planlagt og udført af et 
velfungerende team af bestyrelsesmedlemmer og frivillige under Arne Holdensens ledelse. 
2019 var også året, hvor vi forsøgte at markere os i medierne – både i forbindelse med 
jubilæumsaktiviteterne og julehjælpen, men især med kommunens tildeling af 
integrationsprisen til Kirsten Rasmussen. 
Året var dog ikke uden mislyde – der også kunne mærkes udenfor bestyrelsen. Før 
generalforsamlingen var der 6 i bestyrelsen, og suppleanterne var udelukket for deltagelse. 
Ofte var bestyrelsen splittet 3 mod 3, hvor formandens stemme var udslagsgivende. Dette 
lagde en dæmper på aktiviteter og nytænkning. Bølgerne gik højt på generalforsamlingen 13. 
feb., hvor man forsøgte at bevare flertallet ved at indskrænke antallet af 
bestyrelsesmedlemmer til 5. Resultatet blev 7, og det gav adgang for nye 
bestyrelsesmedlemmer med nye ideer og visioner. Det er ikke nogen hemmelighed, at der 
efterfølgende var samarbejdsproblemer i bestyrelsen, hvor formanden ofte havde et flertal 
imod sig. 31. juli. udtrådte formanden og et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen og ophørte 
samtidig som frivillige i Møbelbutikken. De 2 suppleanter indtrådte, og vi lavede en ny 
konstituering. Siden da har vi haft et godt – ja mere end godt - samarbejde internt og sammen 
med aktivitetslederne – og 1000 tak for det! 
Inden da måtte vi i april sige farvel til aktivitetslederen for Møbelbutikken, der – trods en stor 
og rosværdig arbejdsindsats som leder og tidligere formand - ikke mente at kunne samarbejde 
med den nye bestyrelse, efter at vi havde indført Røde Kors regler, der også gjaldt for andre 
aktivitetsledere. Efter en kort pause tiltrådte Steffen Røntorp i maj som ny leder. 
Primo august blev vi nødt til at bortvise en frivillig pga. klager fra andre frivillige. I okt. valg-
te vor webmaster at sige op, da vi ville styrke arbejdet med hjemmesiden ved at tilføje en 
hjælper, der dog først skulle uddannes. Efterfølgende saboterede webmasteren hjemmesiden, 
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så vi blev nødt til at bortvise den pågældende. Hjemmesiden er nu genoprettet med hjælp fra 
bestyrelsesmedlemmerne Jørgen og Solveig.  
Desværre har vores indsamlingsleder Niels Kristensen trukket sig efter flere års rosværdig og 
engageret indsats som indsamlingsleder og ”hoffotograf” og er erstattet af Arne Holdensen. 
På trods af den uro, der har været i årets løb, har der været en tilfredsstillende – ja endog en 
meget tilfredsstillende - udvikling i afdelingens aktiviteter, hvilket vi kan takke de frivillige 
og aktivitetslederne for. Det kan især aflæses af årsregnskabet, der i 2019 har givet 
rekordoverskud – men herom senere. Genbrugsbutikkerne og Caféen har haft større 
omsætning end forrige år, og Tøjbutikken og Cafeen har endda haft den største årsomsætning 
i den tid, de har eksisteret. 
Det er Møbelbutikken, Tøjbutikken og Caféen – og lidt fra førstehjælpskurserne - der tjener 
de mange penge uden hvilke, vi ikke kunne drive de lokale aktiviteter, støtte ”Broen” og 
overføre det meste af overskuddet til DRK til nationale og internationale formål. Hertil 
kommer medlemskontingenter fra ca. 150 medlemmer. Men de to nørklergrupper burde også 
henregnes til indtægtsgivende aktiviteter. Det, de fremstiller til international nødhjælp, ville 
koste tusindvis af kroner, hvis det skulle indkøbes på det frie marked. 
De sociale aktiviteter som Integrationsnetværket, Familienetværket, Legestuen, der desværre 
måtte lukke pga. svigtende fremmøde og færre børn, samt Ferielejrene og Julehjælpen nyder 
godt af dette overskud. Men – og det skal vi ikke glemme – de får også kommunal støtte i 
form af de såkaldte § 18 midler. Endelig skal Røde Kors Huset fremhæves som det 
uundværlige samlingssted for flere af vore aktiviteter. Et hus, som vores vicevært og 
handyman, Poul Erik Rasmussen, sørger for at holde tiptop i orden på trods af mange 
frustrationer med vedligeholdelsen – noget som bestyrelsen er opmærksom på og vil afhjælpe 
som høj prioritet.   

 
 

2. Aktivitetsledernes beretninger. 
 
a. Møbelbutikken. 
 
Det har på flere måder været et turbulent år for møbelbutikken: Butikslederen gennem 
mange år holdt op, og der kom en ny, og bestyrelsesformanden – der også var frivillig i 
butikken – stoppede som formand og frivillig og blev fulgt af andre, og herved mistede 
butikken en del engagement og erfaring. 
Heldigvis kom der flere engagerede frivillige til, end der forlod os, og nettoresultatet er, at 
vi nu har omkring 60 frivillige tilknyttet – en stigning på ca. 10 i forhold til 2018. Det er 
også lykkedes at vende flere års faldende omsætning, idet vi i 2019 har haft et salg på ca. 
1,59 mio. kr., en fremgang på godt 50.000 kr. i forhold til 2018. 
Vi har i 2019 begrænset det område, vi afhenter i, til Vordingborg Kommune, og vi er 
blevet lidt bedre til at sige nej tak til ting og sager, som vi ikke tror kan sælges. Kombineret 
med en lidt hurtigere afhentning af de mange gode møbler mv., som vi fortsat får tilbudt, 
tror vi på, at det giver en øget omsætning. 
Så der er god grund til at være optimistisk og regne med, at 2020 på alle fronter bliver et 
endnu bedre år end 2019. 
 
b. Tøjbutikken. 
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Vi har haft et godt og meget travlt år, vi har modtaget mange tons tøj, hvilket vi er meget gla-
de og taknemlige for, at så mange støtter Røde Kors i vores hjælpearbejde lokalt, inden- og 
udenlands. Vi er 36 frivillige der yder en kæmpe indsats, stor tak til alle. 
 
c. Caféen. 
 
Vi har haft nok og se til i caféen, hvor vi har været ramt af sygdom hos personalet. Men vi 
holder humøret højt og siger meget gerne ja tak til flere frivillige. 
Der er fremstillet frikadeller af 376,5 kg. fars, derudover har vi smurt rigtig mange 
landgangsbrød og boller og bagt små 1000 kager og pandekager. 
Vi glæder os til 28/4, der holder vi 5-års fødselsdag, det skal fejres! 
 
d. Kursusvirksomhed førstehjælp. 
 
Afdelingen råder fortsat over 6 instruktører, hvoraf den ene ønsker at udtræde. 
Kursusvirksomheden for 2019 omfattede:  
 
1. Oprettet via Docas – centrale kursusadministration: 
2 kurser vedr. færdselsrelateret førstehjælp:   8 deltagere  
1 kursus vedr. førstehjælp til ”de kære børn”:   8 deltagere 
3 kurser vedr. ”førstehjælp i hjemmet”:  21 deltagere 
5 Hjerte-Lunge-Rednings kurser:   20 deltagere 
Heraf blev uddannet i alt 3 frivillige fra vore aktiviteter. Dette tal kan sagtens blive bedre. 
Flere frivillige bør tilmelde sig kurserne. 
2. Repetitionskurser: 
Repetitionskurser for FDF–Eskildstrup:   8 deltagere 
HLR/Repetitionskursus for Dansk Broderorden, Haslev: 14 deltagere 
HLR/Repetitionskursus for Dagplejerne i Vordingborg 26 deltagere 
HLR/Repetitionskursus for Toxværdhallen  14 deltagere 
3. 1 virksomhedskursus for landskontoret:   14 deltagere 

 
 Der har været deltagelse i forbindelse med fejringen af afdelingens 100-års jubilæum ved 

udstillingen i Kulturnatten 24. – 25. maj i Algade. I samarbejde med bestyrelsen har der været 
arbejdet med afklaring af ejerskab og vedligeholdelse af flere hjertestartere, som afdelingen 
opsatte i 2012. Resultater er, at vi nu kun har ansvar for vore 2 hjertestartere i Møbelhuset og 
ved Røde Kors Huset/Caféen. Instruktørerne har afholdt i alt 2 møder og deltaget i det 
regionale instruktørmøde 30/10 i Slagelse samt årsmøde for kursusledere 23. – 24. nov. i 
Horsens. 
 
e. Røde Kors Huset. 

 
Udlejningen af lokalerne har ikke været optimal, og man kan kun gisne om hvorfor. Det er 
dog rimeligt, og det kommende forår ser ud til at blive et noget større boom, så det ser vi 
frem til. 
Samarbejdet med de faste brugere er bare perfekt. Det eneste minus har været mig selv, da 
jeg har haft en del fravær pga. sydom. Men der har jeg været så heldig at Reka (uden 
tøven) har trådt til i de tilspidsede situationer. 
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Jeg har også bemærket, at der er kommet en hel anden stemning over hele linjen, og det er 
rart at møde op til i stedet for det gnidder, der tidligere har været. 
Men der er desværre også et stort minus, som jeg er ganske uforstående over. Jeg har i 
mere end 1 ½ år kæmpet med udlejer om at få lavet de mest basale defekter ved huset, men 
er gang på gang gået forgæves. Jeg bad så bestyrelsen om at tage over, men der er stadig 
ikke sket noget på den front. Det er trist at se døren rådne op, og gulvet blive ødelagt, når 
jeg ved, hvor lidt det koster at få det repareret. Også udendørs, hvor betonen er ødelagt, og 
det kun er et spørgsmål om tid, at nogen kommer til skade. 

 
f. Nørklerne Vordingborg. 
 
Foråret gik godt, og vi fik sendt 1383 stk. tøj afsted til Kiplev. Vores møder med roulader 
med hindbær og æblekage kan jeg se er favorit. Vi har haft besøg af Bente med 14 deltagere 
fra en hobbygruppe på Bogø, og de så, hvad vi havde på lager. 
Eftersommeren gik ved hjælp af gode nørklere, der hjalp med at få det til at gå, mens jeg var 
ude af drift. 
 
g. Nørklerne Ørslev. 
 
Vi er 6 personer, som strikker. Hver 14. dag mødes vi på skift hos hinanden. Vi har også en    
hjemmestrikker, som kommer, når vi skal pakke. 
August måned havde vi 30-års jubilæum. Fejrede det med at spise på Det gyldne Steakhouse. 
En af damerne har været med til at starte det op og er stadig med. 
Afslutning i dec. med smørrebrød og pakkespil. Vi får strikket meget i løbet af året, 12 store 
flyttekasser er det blevet til. 

 
h. Legestuen. 
 
Lukkede aug. 2019 pga. svigtende fremmøde/færre børn. 
 
i. Familienetværket. 

Familienetværket har mødtes 18 gange i 2019. Vi er de samme 5 frivillige som før. Der er 
kommet 2 nye familier til, men 3 familier er stoppet, 2 fordi børnene var blevet for store og 1 
fraflyttet byen. For nuværende har vi 5 voksne og 10 børn tilknyttet.  
Børnene får et gavekort på kr. 100 til fødselsdag og jul. Vi har været ved stranden og besøgt 
”Øens dyr”. Vores sommerudflugt gik med minibus til Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm.  
 
j. Integrationsnetværket. 

2019 blev året, hvor endnu flere af vores flygtninge kom i arbejde på normale vilkår eller 
med løntilskud. Mange kvinder fandt også vej til arbejdsmarkedet, og stadig flere unge 
kom i gang på videregående uddannelser, gymnasium, HTX eller VUC. For os er det et 
succeskriterie, når fremmødet til vores caféaftener bliver mindre af disse årsager.  
Kvindenettet har også i år haft mødedage hver anden uge. Ca. 25 kvinder møder og har 
nogle hyggelige timer. I Torsdagscafeen er der også dalende fremmøde for de voksne 
flygtninge. Til gengæld er antallet af unge, der søger lektiehjælp, stigende.  
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Vi har i 2019 haft 2 udflugter i samarbejde med Integrationsrådet. 1 til Avnø Naturcenter 
og 1 til Dragefestival på Møn. Ca. 100 deltog i arrangementerne.  
På trods af at flere har fået arbejde, er der stadig en stor gruppe, som har meget svært ved 
at få økonomien til at hænge sammen. Ældre og singler har kun ca. kr. 5.600 pr. måned til 
alt, så når husleje og andre faste udgifter er betalt, er der ikke meget tilbage. De har svært 
ved at finde billige boliger og er afhængige af Stop Spilds mulighed for at hente gratis 
fødevarer hver dag.  
Vi har kunnet sikre, at rigtig mange børn er kommet i gang med fritidsaktiviteter, og man-
ge har været på ferielejre gennem Ungdommens Røde Kors.  
Forlængelser af opholdstilladelser foregår nu nemmere, men vi oplever i stigende grad 
prøvesager, hvor flygtningene skal til samtaler vedr. deres ophold.  
Som de sidste år sluttede vi året med et brag af en Juletræsfest i Medborgerhuset med 
deltagelse af 200 børn og over 100 voksne.  
Stor tak til alle de 48 frivillige i Integrationsnetværket, som gør vores integrationsarbejde 
til en succes. 
Tak for godt samarbejde til afdelingerne i Præstø og Møn RK, til vores konsulent i RK, 
København, til vores medspillere i Vordingborg Kommunes integrationsafdelinger, 
Integrationsrådet, Sprogskolen A2B, kommunens idrætsforeninger og Broen. 
 
k. Julehjælp. 

 
I Vordingborgområdet er der uddelt julehjælp til 116 trængte familier og 52 gavekort, 
hvilket er en kraftig stigning i forhold til sidste år. 
Det nye hold bag julehjælpen har gjort sig nogle praktiske erfaringer vedr. afslag på 
ansøgning, information om hjælpens omfang/vægt og tilrettelæggelsen af selve 
udleveringen.  
 
l. Ferielejre. 
 
Det lykkedes at få 29 børn/unge afsted fra hele kommunen, heraf 15 fra Vordingborgområdet 
(14 under 14 år og 1 over). Kirsten Rasmussen, Integrationsnetværket, gjorde et kæmpe 
stykke arbejde. 
I 2020 er der booket 15 pladser i Sverige og 15 pladser i Danmark, og der er allerede fordelt 
foldere på alle kommunens biblioteker, i RK-butikkerne på Møn, i Præstø og Vordingborg 
(inkl. RK-Caféen) samt i flere sports- og svømmehaller. 
 
m. Landsindsamlingen. 
 
Det lokale resultat var i alt 53.626 (45.175 kr. i indsamlingsbøsserne og 8.451 kr.  på 
Mobile Pay) mod 65.461 kr. i 2018 svarende til en nedgang på 18%. Resultatet skyldes 
ikke mindst en nedgang i antallet af indsamlere med 80 indsamlere i år mod 107 i 2018. 
Dette resulterede også i dårligere dækning af ruter med 60 ruter (ud af 135) i år mod 90 i 
2018. 
Vores resultat ligger på 4,15 kr. pr. husstand, hvilket ligger lige over landsgennemsnittet. 
Igen i 2019 havde vi et samarbejde med gymnasiet, som også blev udvidet til 
handelsskolen. 10 ruter er registreret som dækket via gymnasiesamarbejdet. 
Med afviklingen af landsindsamlingen for 2019 takkede vores indsamlingsleder Niels 
Kristensen af efter 9 års virke. Niels har lagt et stort arbejde i indsamlingen med styring af 
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ruter og modtagelse af indsamlere. Ikke mindst arbejdet med at skaffe sponsorgaver og 
indsamle annoncører til en stor helside i Sydsjællands Tidende var et markant arbejde for 
aktiviteten og var med til at synliggøre indsamlingen lokalt. 
Ny indsamlingsleder er Arne Holdensen, der i 2020 vil forsøge at øge antallet af 
indsamlere og få indsamlingssteder i lokalområderne Kastrup/Neder Vindinge, Ørslev, 
Mern, Kalvehave, Stensved og Lundby. 
 
n. Internationalt arbejde. 
 
Arne Holdensen deltog i en studierejse til Malawi 3-10. maj, hvor han sammen med 12 
andre besøgte Røde Kors udviklingsarbejde i 2 distrikter i det sydlige Malawi. Her er hans 
beretning: 
Turen bød på besøg i landsbyer, hvor Røde Kors frivillige havde deltaget i opbygningen af 
forbedrede toilet- bade- og vaskeforhold og bedre hygiejnisk opbevaring af husgeråd. 
Indsatsen har betydet, at landsbyen ikke længere har set tilfælde af kolera. Vi så også større 
vandanlæg med indvinding af vand i højderne og opsamling i tank med fordeling til i alt 50 
tapsteder til flere små landsbyer. Dette har medført, at beboerne ikke længere er nødt til at 
hente vand i en afstand op til 3 km.  
Vi besøgte en mødregruppe i en skole, hvor gruppen tog hånd om unge piger, som var 
kommet i menstruationsalderen og derfor var i stor fare for at droppe ud af skolen. De blev 
støttet med genbrugs-hygiejnebind. Det har betydet, at de ikke længere skammer sig over 
at gå i skole. Derved får de mulighed for at gøre skolen færdig og for at videreuddanne sig. 
Vi besøgte et kollegium for unge piger, som var nødt til at bo ved skolen. De havde været 
udsat for overgreb på deres vej fra soverum til toilet om aftenen/natten. Røde Kors havde 
bygget nye beskyttede forhold til pigerne. Det betyder, at de ikke bliver overfaldet med 
risiko for uønsket graviditet og medfølgende risiko for ikke at kunne gennemføre skolen. 
Vi besøgte Ungdommens Røde Kors Hus, bygget af frivillige med støtte fra URK i 
Danmark og Henrik Thune Fonden samt en børnehave med 270 børn, som blev passet af 
20 frivillige. 
Desuden så vi en forladt landsby efter oversvømmelserne og tyfonen Idai i foråret 2019. 
Her var beboerne evakueret og på vej til at flytte højere op i terrænet. Røde Kors havde 
indsamlet midler til genhusning af 100 familier i nye huse bestående af betongulv, 
lægteskeletvæg med presenning og bliktag. Familierne skal selv opføre skalmur – mest af 
gamle sten fra deres forladte huse. 
Ideen med rejsen var videreformidling. Jeg har således afholdt foredrag for: 
- ”Mini konfirmander” v. Vordingborg Kirke. 
- Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd. 
- Røde Kors i Suså afdeling. 
- Røde Kors i Vordingborg. 
- Røde Kors i Otterup-Bogense – Fyn. 
- Specialteamet i Slagelse kommune. 
- Vordingborg Ro- og Kajakklub. 
- Rotary og Innerwheel i Vordingborg. 
Der forestår foredrag hos: 
- Politipensionisterne i Vordingborg. 
- Politipensionisterne i Nykøbing Falster. 
- OK Klubben i Præstø. 
- Fredagscafe i Vordingborg sogn 28. feb. 
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- Konfirmanderne ved Nyråd Præstegård. 
 
 

3. Plan for de kommende år. 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med aktivitetslederne formuleret følgende tiltag for de 
nærmeste år: 
• Flere fællesarrangementer for frivillige, herunder nytårskur og foredrag/orienteringer. 
• Større og tættere samarbejde med afdelingerne Præstø og Møn, bl.a. om julehjælp, 

ferielejre og lokal hjælp og andre områder, hvor vi kan støtte og lære af hinanden. 
• Større opbakning bag landsindsamlingen, herunder bestyrelsens deltagelse, flere 

indsamlere, flere indsamlingssteder/ruter og mere synliggørelse. 
• Lokal hjælp til formål, der falder udenfor den hjælp, som myndighederne administrerer, 

herunder fastlæggelse af kriterier i samarbejde med naboafdelingerne. 
• Bedre styr på ”formalia”, dvs. hvornår skal hvad ske og hvordan og af hvem, så der kan 

fastlægges et ”bestyrelsens/afdelingens årshjul” for de faste og tilbagevendende 
aktiviteter. Omfatter også indhentning af børneattester og frivilligaftaler. 

• Bedre og koordineret brug af Facebook, f.eks. ved flere aktivitetsbestemte FB-sider eller 
ved en samling om en fælles FB eller en kombination. 

• Udvidelse af Familienetværket og en genoptagelse af Legestuen – så vidt det er muligt. 
• En forbedring af vedligeholdelsen, specielt den ydre, for Røde Kors Huset og Caféen.  
• Bedre og hyppigere pressedækning af vore aktiviteter. 
 
 


