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1. Valg af dirigent  
Formand Niels Aage Giversen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling og foreslog 
Ole Elbæk som dirigent. 

Ole Elbæk valgt med akklamation og herefter blev det konstateret, at generalforsamlingen er 
lovlig. 

Michael H. Jensen skriver referat fra generalforsamlingen. 

Med generalforsamlingens godkendelse, blev punkt 4. ”Afdelingens planer for de kommende år” 
flyttet, så det bliver en del af punkt 2. ”Beretning om afdelingens virksomhed. 

33 fremmødte heraf 29 stemmeberettigede. 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 

2.1. Generelt 

Året 2020 blev et meget usædvanligt og udfordrende år på grund af Covid-19 pandemien, 
som også ramte Esbjerg. 

Danmark blev lukket ned 11.marts med mange restriktioner i form af forsamlingsforbud, af-
standskrav, afspritning mm. 

Butikken blev lukket; men åbnede igen 1.maj for igen at blive lukket i december lige før jul. 
De fleste aktiviteter måtte også stoppe eller blev sat på vågeblus med telefonisk kontakt i 
stedet for fysiske møder. 

Til trods for de vanskelige forhold lykkedes det for vore dygtige aktivitetsledere at holde kon-
takten til de frivillige og holde modet oppe hos dem, så vi mistede stort set ingen frivillige på 
grund af Coronaen. 

På grund af nedlukningen af butikken samt førstehjælpskurserne og samaritter aktiviteterne 
i perioder nåede vi ikke årets budget; men dog lykkedes det at afvikle de mulige sociale 
aktiviteter alligevel. 

I løbet af efteråret fik vi etableret et kommunikationsteam, som skal forbedre vor kommuni-
kation, såvel den eksterne til omverdenen som den interne til vore frivillige. Kommunikati-
onsteamet udarbejdede en kommunikationsstrategi, og er nu klar til at kommunikere. 

Sidst på året besluttede bestyrelsen at iværksætte en større renovering og tilbygning af vort 
hus på Ringen. Huset er bygget i 1957 af de frivillige og trænger hårdt til renovering. Da der 
også er for lidt plads, er det hensigtsmæssigt samtidig at bygge til. 

2.2. Julehjælp 

På trods af Coronaen lykkedes det at uddele julehjælp i form af pakker med madvarer for 800 
kr., som vi plejer. 

4. Afdelingens planer for de kommende år 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af: 

6.1. Medlemmer af bestyrelsen 
6.2. Suppleanter 
6.3. Revisor(er) og revisorsuppleant(er) 

7. Eventuelt 
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Vi uddelte 155 pakker. 24 privatbiler kørte ud med 130 pakker. De sidste pakker blev afhentet 
i butikken. Vi havde fået 160 gavekort til COOP fra Landskontoret. De sidste 5 sendte vi til 
Ribe. 

Igen i år var der stor glæde og taknemmelighed hos modtagerne. 

2.3. Førstehjælp 
Ved begyndelsen af 2020 tiltrådte en ny aktivitetsleder som afløser for Jakob Kjul, der agtede 
at flytte udenlands i marts måned. Indtil da skete en glidende overtagelse af rollen som akti-
vitetsleder, hvilket var nyttigt. 

Ellers har året i høj grad været præget af Corona-situationen. Det har ikke været muligt at 
holde ”produktionen” på samme niveau som i 2019. Det har naturligt nok også smittet af på 
aktivitetens økonomi. Et rimeligt overskud er der trods alt kommet ud af det. 

Alt blev lukket ned medio marts måned – også Røde Kors’ førstehjælpskurser. Sidst i april fik 
vi lov til at åbne op igen. Takket være en ekstra indsats fra instruktørerne lykkedes det for-
holdsvis hurtigt at få nedbragt puklen af ventende kørekort-aspiranter i løbet af 2-3 uger. 
Førstehjælpsaktiviteten kørte herefter i normalt tempo og med stort set udsolgte kurser. I 
efteråret blev restriktionerne gradvist strammet til, og det betød, at vi måtte sætte holdstør-
relse ned fra 14 til 9 deltagere. 

Instruktørsituationen er tilfredsstillende, men vi kunne godt bruge en ekstra eller to. 

Omkring den forestående ombygning og udvidelse af Huset har instruktørerne og aktivitets-
lederen bidraget med særlige ønsker, bl.a. omkring indretning af det nye lagerrum. Bestyrel-
sen har være meget imødekommende over for vores forslag. 

2.4. Opgangsvenner 

Desværre har 2020 budt på mange udfordringer i vores aktivitet, og det er gået hårdt ud over 
vores fælles-aftener. Vi har været nødsaget til at lukke ned af flere omgange, og finde andre 
veje, at hjælpe vores modtagere på. 

I vores aktivitet er der mulighed for at få tilkoblet en frivillig ven, hvis man føler behov for én 
til én kontakt og hver 14. dag mødes vi til hygge, om det så bare er til en kop kaffe, et stykke 
kage, et spil Partners eller aftensmad. Både frivillige og modtagere holder meget af vores 
fællesaftener, fordi vi alle er sammen om at være SAMMEN. 

Derudover har vi forskellige arrangementer i løbet af året, b.la. afholder vi årligt påskefrokost, 
sommerlejr, juleafslutning/juleaften osv. Det gør vi, fordi modtagerne ofte har fået brændt 
en del broer bag sig, og derfor ikke har andre til at fejre bl.a. påske og jul med. 

I år skulle vi afholde juleafslutning/juleaften den 20. december, hvor vi traditionen tro skulle 
danse om juletræet, spise flæskesteg, and, risalamande og spille pakkeleg – Desværre luk-
kede Covid-19 restriktionerne ned for dette arrangement. Vi måtte lægge hovederne i blød 
og arbejde med alternativer, fordi vi så gerne vil give vores modtagere lidt julehygge. 

Vores beslutning blev, at vi iført mundbind og handsker kørte rundt og afleverede en juleplatte 
med flæskesteg, frikadeller, leverpostej, pålæg, risalamande og gave til alle modtagerne. De 
satte stor pris på dette, og var mægtig glade. Det vi troede ville tage 2 timer at aflevere, 
endte med 5 timer. Alle ville så gerne snakke og hygge. 

Sidste år modtog vi et sponsorat på 10.000 kr., og i år var vi så heldige, at få 5000 kr., selvom 
der var ekstra mange ansøgere. Vi er så glade. Det betyder, at vi kan gøre noget ekstra for 
vores modtagere, når Danmark lukker op igen. 

For at holde vores modtagere på det rigtige spor, har vi lavet aftaler om, at vores telefoner 
stod åbent døgnets 24 timer. Har de haft brug for vores hjælp, har vi kun været et opkald 
væk. 

Det var et lille indblik i Opgangsvenner 2020. 

2.5. Familienetværket 

Hermed kort status om min familienetværk: Vi er i øjeblikket 5 familier tilknyttet. Vi er 5 
frivillige. Vi har haft et år hvor vi jo selvfølgelig ikke har kunnet mødes helt så regelmæssigt 
som før Corona. Når vi har kunnet mødes, har det været en gang i måneden, hvor vi laver 
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forskellige aktiviteter med vores familier. Vi har meget sårbare familier og derfor har vores 
fokus været, at der skulle være tryghed i vores gruppe og højt til loftet. Af aktiviteter kan 
bl.a. nævens HC Andersens tema, hvor familierne blev udfordret på deres kundskab. Men 
også familierne imellem blev udfordret her f.eks. ift. at samarbejde. Alt sammen er tiltænkt 
som gode øvelser og værktøjer familierne kan bruge og få lyst til at gøre mere af hjemme - 
pakket ind i sjov og leg. Vi har søgt penge hos en fond 6000 kr. Disse penge har vi fået lov til 
at bruge frem til sommer, så vi har en mulighed for at komme på udflugt. Vores familier har 
ønsket en tur til Legoland eller en tur til Odense og se HC Andersens hus - hvilket vi håber 
kan lykkes! 

 

Der er søgt en Håndsrækning til flere af familierne, som er en økonomisk støtte til forskellige 
aktiviteter fx fødselsdage og foreningsliv. 

Vores familier har alle ydret, at de glæder sig til vi kan mødes igen. Så vi håber ikke der går 
alt for længe! Jeg har løbene kontakt med både frivillige og vores familier. 

Inden nedlukning pga. Corona restriktionerne nåede vi at afholde 2 svømmedage i Svømme-
stadion Danmark. 

I gennemsnit deltager ca. 40 personer. Flere muslimske samt danske familier deltager, men 
hovedparten af deltagerne er fortsat de grønlandske familier. 

2 ansatte ved FGB hjælper som frivillige, når vi afholder svømmedage. 

Gaver fra ”Total” december 2020 

Igen i 2020 indgik jeg aftale med ”Total” omkring udlevering af gaver til sårbare børn i Es-
bjerg. 

Jeg fik 85 gaver, der blev fordelt blandt børn i Familienetværket herunder herboende grøn-
landske børn. 

Medarbejderne i virksomheden skulle tage et gavehjerte, hvor jeg havde skrevet et barns 
navn, alder og køn. Hver medarbejder skulle så købe en gave til det barn, jeg havde anført. 

Igen i år blev det blev en stor succes både for modtagere og givere. 

Ferielejre for børn 

I år fik 56 børn / unge glæde af URK ferielejrene.  

Fantasilejren, Frøen, Drømmelejren og UngMo tog sig pænt af vore børn og unge, og gen-
nemførte lejrene under stor Corona sikkerhed.  

Med hjælp fra lærere/familierådgivere, tilknyttet byens sårbare familier, fik jeg fordelt plad-
serne på URK-lejrene. 

Foreningen Grønlandske børn fik igen i 2020 doneret en større sum penge til afholdelse af 
egen lejr.  

Det betyder, at vi 2020 købte ca. 15 færre pladser hos URK. 

En håndsrækning 

Antallet at ansøgere på landsplan er eksploderet kraftigt. Det betyder, at der nu kun tildeles 
beløb til sportskontingent, sportstøj, fødselsdag og højtidsfest.  

I 2020 blev der uddelt penge 3 gange. I 2020 fik 30 børn fra Esbjerg hjælp fra ”En Hånds-
rækning” 

Julegaver til Børnecentrene i Esbjerg  

I december donerede Røde Kors biografbilletter med gufpakker til alle børn på 3 bosteder i 
Esbjerg. 

Det er en stor glæde for mig at køre ud med billetterne til de taknemlige børn. 

2.6. Røde Kors Butik 
2020 har også været et særligt år for Røde Kors Butikken. Covid-19 betød at den måtte lukke 
ned i 7 uger i foråret og igen i december lige efter julen. Dette har betydet en omsætnings-
nedgang og i lukkeperioden har butikken i forhold til samme perioder året før mistet 325.000 
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kr. Det betød selvsagt også at det ikke har været muligt at opnå det budgetterede mål for 
omsætningen i 2020. Hvis man tager højde for den mistede omsætning i året, så ville butikken 
faktisk have opnået budget 2020. Derfor skal der lyde en stor tak til alle frivillige, der har 
knoklet trods Corona restriktioner. Uden dem var det ikke muligt. 

Antallet af frivillige ved årets udgang er på 81 og det er i samme niveau som 2019. 

Med hensyn til forventninger til 2021, så vil resultatet naturligvis være påvirket af, at butikken 
har været lukket i januar og februar 2021. Selvom der har været online-salg i lukkeperioden 
har butikken mistet 367.000 kr. i forhold til samme periode som 2020. Derfor er butiksudval-
get også godt klar over at der fortsat skal arbejdes med salgsoptimering, finde nye salgsmåder 
og styrke det bestående. 

2.7. Samaritter 

2020 startede som alle andre år, masser af arrangementer i kalenderen, men så kom Corona 
og alt blev aflyst. Da der lige var faldet ro på det hele og det blev efterår igen begyndte vi 
med ishockey, og det er det eneste vi har lavet i 2020 på nær 3 vagter i foråret. Vi har gennem 
sommeren forsøgt med at holde mødeaftener, der er afholdt nogle få, men da forsamlingsfor-
buddet har svunget så meget som det harm har det været svært at navigere i. Vi brugte tid 
på at lære at tage værnemidler af og på så alle der skulle på vagt var klædt godt og sikkert 
på. 

Økonomien har været totalt Corona-ramt, men vi håber på at kunne rette op på det i efteråret 
2021, da vi forhåbentligt kommer lidt i gang igen. 

Nye der gerne vil være samaritter, antal af nye der gerne vil være samaritter, er lige som de 
andre år, men vi har ikke kunne tilbyde så meget, da alle mødeaftener har været aflyst, og 
kurser ligeså. 

Vi har fået en dispensation så vi har kunne fortsætte på samme behandlingsniveau som man 
havde inden Corona. 

Vi er alle superspændt på hvordan det kommer til at se ud når vi åbner igen, kan vi få støvet 
banket af folket, og komme godt i gang igen, jeg forventer at alle mand er med men der bliver 
helt sikkert et stort arbejde i at få folk gennem opdateringer til efteråret. 

2.8. Røde Kors Indsamling 

Den 4. oktober blev der afholdt landsindsamling. Vi fik i Esbjerg samlet ca. 80.000 ind. 

Det var rigtig svært at få indsamlerne til at melde sig, Coronaen gjorde det ikke bedre. 

52 var tilmeldt ruter ved start kl. 10.00, det var dem som ikke havde meldt fra i løbet af 
lørdagen og søndag morgen. 1/6 af de ruter vi har, i Esbjerg var booket. 

Desværre så var der kun 32 af ruterne som fik besøg af en indsamler, 22 indsamlere mødte 
aldrig op. Det var så vores held, at flere tog en ekstra rute. 

Men der skal lyde en stor tak til indsamler teamet som igen gjorde et stort stykke arbejde, de 
gjorde hvad de kunne. 

2.9. Besøgstjenesten 
2020 har stået i Coronaens tegn, og dette har været både udfordrende og frustrerende for 
vores lille forholdsvis nye aktivitetsleder team, der består af Tina, Thea og Conni. 

Vi har delt arbejdsopgaverne ud i byzoner, således at Tina tager sig af Esbjerg Ø og Tjæreborg, 
Thea af midtbyen og Conni tager sig af Esbjerg V og N. Vi fungerer alle som aktivitetsledere 
og klarer en masse i fællesskab, på vores møder der afholdes på Vindrosen 1 gang i måneden.  

I april uddelte vi påskegavekurve til vores besøgsvenner, som tak for deres indsats og til jul 
blev Røde Kors december kalender uddelt til besøgsmodtagerne.  

Vi har søgt puljemidler fra socialministeriet? (ældrepuljen) og paragraf 79. Vi har været hel-
dige begge steder. 

De midler som vi var så heldige at få, var planlagt til at kræse lidt for vores frivillige med en 
invitation til spisning på Blichers kro og mulighed for at de frivillige kunne lære aktivitetsleder 
teamet nærmere at kende og få afstemt forventninger til hinanden.  
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Men pga. den før omtalte Corona var vi nødsaget til at aflyse dette arrangement.  

I efteråret lykkedes det Thea og Tina at komme på aktivitetsleder. 

Søgningen fra besøgsvenner og modtagere har været svingende, og det har været og det er 
stadig udfordrende at rekrutterer nye besøgsvenner, trods søgning via brochure uddeling, 
opslag på Frivilligjob.dk og på Facebook. 

Desuden oplever vi henvendelser fra private såvel som fra institutioner der ønsker besøgsven. 
Borger der ligger indenfor psykiatrien, eller som har problemer både, fysisk, psykisk og socialt, 
som vi har svært ved at finde et mach til, borgere som kræver mere end almindelig omsorg 
og interesse for andre mennesker end fra besøgsvennernes side. Vi er kommet frem til den 
konklusion, at besøgstjenesten ikke er gearet til at komme de psykisk sårbares behov, og at 
der er brug for en ny løsning. (Jeg mener at de fundet en løsning) 

I 2021 håber vi at Corona restriktionerne bliver ophævet, så vi kan tage hul på vores årshjul 
og få dette tilpasset, og ikke mindst få afholdt nogle arrangementer. 

2.10. Sygehusbesøgstjeneste 
Patientstøtterne startede 2009.- Vi er stadig 60 Patientstøtter, selvom vi har holdt pause pga. 
Corona virus siden 11.marts 2020.- Enkelte få er stoppet og nye er kommet til. - Mere end 
40 har i tidens løb været med i mere end 5 år og 14 helt fra starten. 

Patientstøtterne er normalt på sygehuset tirsdag og torsdag fra 14.00- 17.00 og er på 7 vok-
senafdelinger. - Der er 2 på hver afd. hver gang dvs. at der hver gang møder 14 patientstøtter.  

I 2020 har vi jo kun været der i 2½ mdr., men i 2019 var vi på sygehuset 4026 timer. - 
Udover ovennævnte var vi extra på palliativ afsnit mandag og onsdag med en frivillig. 

I februar var vi til møde på Dialyse afdelingen, som ønskede patientstøtter, men så kom 
Coronaen, og er derfor er vi ikke kommet videre. - Vi havde i sommer et enkelt evaluerings-
møde, som vi afholdt i Røde Kors Husets have.  

Vi har igen i år alle 60 fået en flot julegave, selvom vi kun har været på sygehuset i 2½ mdr. 
Gaverne måtte vi ikke hente på sygehuset, så de blev afleveret ved Røde Kors Huset. Her 
kunne alle hente deres gave med planlagt mellemrum (pga. Corona) -Så her mødtes vi med 
alle på skift og kunne ønske godt Nytår. (Gaverne blev først leveret lige efter Nytår)  

2.11. Vågetjeneste 

Vågetjenesten startede 2014 på Lunge medicinsk afd.- Vi har samarbejde med 6 afd., men 
måtte jo holde pause fra 11.marts 2020 pga. Corona. 

Vi er 20 frivillige, kun enkelte er stoppet, men nye er orienteret og klar. når vi får lov at våge 
igen. Vi er i stedet for de pårørende, da nogle døende ingen pårørende har og andre har 
familie, der må hjem og sove. - Ingen bør dø alene. 

I 2020 blev der kort åbnet i december, så vi havde nogle få vagter d.11. og 12.  dec., men vi 
skulle have sygehusets tøj på, selvom vi kun var der i stedet for en pårørende, måtte vi ikke 
bruge vores røde skjorter. - Der blev så lavet klistermærker med Røde Kors logo til at sætte 
på blusen. (der var dog ingen der fandt i dem i de dage). 

I januar her i 2021 har 7 frivillige haft 19 vagter a 4 timer, men så blev der lukket igen, man 
ville finde ud af om vi skulle testes. - Da man endelig fandt ud af, at det skulle vi, gik der igen 
lang tid med at finde ud af hvordan, og det er så kompliceret et system, så det ikke er muligt 
at kunne komme og våge før restriktionerne lettes igen. 

Det er ikke nok. at være vaccineret 2 gange. - Det er afdelingen, der skal bestille test, når de 
får at vide, hvem, der kan våge, og underretter den frivillige om tid og sted. - Den frivillige 
får så besked inden 3timer på sundhed. dk. Da vi oftest kontaktes om eftermiddagen, hvor 
vagten begynder kl. 18.00, er dette system umuligt og den frivillige kan måske ikke komme 
på test tidspunktet selvom, de godt kunne komme og våge. 

På sygehusene i Åbenrå, Sønderborg og i Kolding har Røde Kors Vågerne været der både i 
noget af 2020 og nu i hele 2021 også i deres egne Røde Kors Skjorter. 

Vi har også alle skullet på hygiejne kursus, hvad alle nu har været. - Vi har rykket for samme 
regler på sygehusene i Region syd. 
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Vågetjenesten har også fået julegaver som omtalt under patientstøtterne.  

Der nåede at afholdes et Evaluerings møde i feb. 2020. 

Fremtid: Håber at de nye Frivillige koordinatorer, som Region Syddanmark ansatte 1. april 
20020 på sygehusene snarest får taget ulighederne op med de ansvarlige, så vi igen kan våge 
og ingen måske skal dø alene. 

2.12. Skoletjeneste 
Vi har ikke haft henvendelser i 2020. 

2.13. Foredrag og udstillinger mv. 
Vedr. et foredrag om Palæstina i Vindrosen, blev vi forespurgt, om vi ville deltage i planlæg-
ningen med bl.a. 

Røde Kors plakater mv. 

Der blev solgt kaffe mm, og opfordret til støtte i opsatte bøsser. Røde Kors fik ½ af overskud-
det godt 3.500kr, 

Frivillig dag 5. sept. blev aflyst. 

Verdens bedste Nyheder 4. sept.: Her deltog vi 6 frivillige med mundbind. - Vi uddelte deres 
avis og et stykke chokolade til de rejsende på Busstationen og Banegården. 

Det er et årligt arrangement i samarbejde med FN, Danida og Humanitære organisationer. -I 
2020 fik vi også Sct. Nicolaj Skole med. De fik materialerne sendt direkte til skolen, det var 
275 stk. aviser og stykker chokolade.  Lærerne ville orientere om Verdens bedste Nyheder i 
klasserne og uddele avis og chokolade. 

2.14. Netværk Vest 

Desværre har alle de planlagte arrangementer måtte aflyses. (Besøgstjenesten, Genbrug og 
Nørklerne) 

Fremtid: - Håber meget på, vi kan starte igen til efteråret. 

2.15. Kommunekredsen 
Møde i februar 2020, de efterfølgende møder måtte aflyses, men her i maj 2021 har vi igen 
haft møde. Det er godt og vigtig med vores gode samarbejde i de 3 afd. (Ribe, Bramming og 
Esbjerg). 

2.16. Vindrosen 
Repræsentantskabsmødet i 2020 blev aflyst og først afholdt her i 2021.- jeg valgte her efter 
12 gode år i bestyrelsen at udtræde af bestyrelsen. 

2.17. Hjælp ved vaccination mod influenza og lungebetændelse 

Afd. hjælper Danske Lægers Vaccinations Service hver år sammen med andre afd. i det gamle 
Ribe Amt. - Vi hjalp ca. 24 steder heraf 9 steder i Esbjerg afd. 

2.18. Integration 
Har ligget lidt stille i 2020- nogle frivillige er stoppet. 

2.19. Mossaikken 

Her måtte vi også stoppe med SNAKKEKLUBBEN pga. Corona.  

Vi er 3 frivillige fra Røde Kors i Snakkeklubben. 
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2.20. Dybbøl dag 
22.august deltog jeg i Dybbøl dagen ved Dybbøl stenen sammen med tysk Røde Kors. (til 
minde om de første 2 Røde Kors delegater, her blev Røde Kors symbolet brugt for første 
gang). 

Efterfølgende havde vi få danskere en kort sammenkomst i Røde Kors butikken i Sønderborg. 
Pga. Corona var der ikke et fælles arrangement efterfølgende med tysk Røde Kors. 

2.21. Parat 
(Har du brug for en hjælpende hånd eller er du parat til at give en hjælpende hånd) 

8. december havde jeg sammen med Pernille fra Landskontoret on line møder for at gøre 
Sygehuset, Kommunen og Vindrosen opmærksom på PARAT. -  Pernille sad i København og 
jeg i Røde Kors Huset. -Første møde var med Sygehuset med frivilligkoordinator Christina 
Vigel Mischorr-Boch og leder af Kommunens sundhedscentre Birgit Klockmann Jørgensen.  

Senere igen møde med Tilbudsleder Social psykiatrien Ulla Ankersen og Majbrit Monica Mad-
sen- sygdoms- og jobafklaringskoordinator. -Derefter møde med Britt fra Vindrosen (mig dog 
fysisk) 

PARAT er en nyere aktivitet, som det er rigtig vigtig, der bliver gjort opmærksom på, også 
blandt vores egne frivillige, som kan formidle det videre. 

2.22. Afdelingens planer for de kommende år 
2.22.1. Færdiggørelse af den store renovering og tilbygning af Ringen 51. 

Oprindelig blev huset bygget til samaritterne i 1957 af de frivillige. 

De 120 m2 udvides med 60 m2 til 180 m2.Så kan der ikke bygges mere. 

Der bliver et større nyt køkkenet, lagerrum, et lille kontor og et ekstra toilet. Huset 
anvendes nu til mange formål, møder, førstehjælpskurser, nørklearbejde m.m. 

Byggeriet ventes færdigt ca. 1. juli. 

Vi tænker på en indvielse medio august med åbent hus i en længere periode for ikke 
at samle mange mennesker på en gang i disse Corona tider. 

2.22.2. Vi skal finde en ny indsamlingsleder og flere frivillige til at hjælpe med indsamlingen. 
Vi overvejer at udlevere indsamlingsbøsserne på forhånd og på den måde fastholde 
dem, der har meldt sig til at samle ind. 

Nu er der desværre mange som ikke kommer til trods for at de har meldt sig på 
forhånd. 

2.22.3. Vi skal deltage i beredskabet i Sydvestjylland i tilfælde af en katastrofe. Det bliver 
som supplement til det offentlige beredskab. 

2.22.4. Vi skal fortsat udvikle de aktiviteter vi har i gang. Alle efterlyser flere frivillige, så vi 
skal have hvervekampagner i år igen. 

2.22.5. Primus motor skal endeligt forankres som en lokal aktivitet i Esbjerg Røde Kors, efter 
i en opstart fase at have været styret fra Landskontoret. 

Spørgsmål om hvor mange der bruger hjælpernetværket ”Parat” – vi kender ikke tallene. 

Ros til butikken og dens frivillige om et flot resultat trods Covid-19. 

Spørgsmål om referatet kan ses efterfølgende. Det vil komme på hjemmesiden. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Afdelingens kasserer Per Ottosen fremlagde årsregnskabet for 2020. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 



31. maj 2021 / Generalforsamling Gør en forskel RødeKors.dk 9 
 

 

4. Afdelingens planer for de kommende år 
Se punkt 2.22 

5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 

6. Valg af: 

6.1. Medlemmer af bestyrelsen 
På valg er: 

• Ella Hedegaard Andersen – Modtager genvalg 

• Vibeke Kobbelgaard – Modtager genvalg 

• Anni Stehr – Modtager ikke genvalg 

• Kaj Brinch – Modtager genvalg 

• Kathrine Kirk Muff – Modtager valg 

Nye forslag: 

• Mona Christensen 

Der skal vælges 4 personer til bestyrelsen. Der foretages skriftlig afstemning. 

Resultat af afstemning: 

Ella Hedegaard Andersen - Valgt 

Vibeke Kobbelgaard – Omvalg – Ikke valgt 

Kaj Brinch – Omvalg - Valgt 

Kathrine Kirk Muff - Valgt 

Mona Christensen – Omvalg - Valgt 

6.2. Suppleanter 
På valg er: 

• Jørgen Månsson – Modtager genvalg 

• Flemming Nielsen – Modtager genvalg 

Nye forslag: 

• Samuel Giversen 

• Vibeke Kobbelgaard 

Der skal vælges 2 personer og følgende er valgt: 

Jørgen Månsson og Flemming Nielsen  

6.3. Revisor(er) og revisorsuppleant(er) 
På valg er: 

• Revisor: Reg. Revisor HD Simon Hessellund – Genvalgt 

• Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Valdemar Nygaard – Genvalgt 

7. Eventuelt 
Stor ros til ALLE de frivillige for at holde gryden i kog under bl.a. Coronaen. 
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Esbjerg, den 31. maj 2021 

 

 

 

 

Ole Elbæk 
Dirigent  Michael H. Jensen 
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