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BILAG TIL FORMANDENS BERETNING – generalforsamling 26.08.21. 
 
OVERSIGT OVER GRUPPER/AKTIVITER PROJEKTER. 
 
 
Familienetværk 
Aktivitetsleder Hanne er eneste frivillige, da hendes hjælper Janne er stoppet.  Hanne  
bliver assisteret af Troels fra Landskontoret, som er til stor hjælp for Hanne. P.t. tæller 
gruppen 8 familier, men 2 nye familier er på vej ind i gruppen. 
I efteråret har netværket modtaget støtte til et ophold i Lalandia for 7 familier og til en tur i 
Zoo. Til jul fik alle børn en gave til ca. 100 kr. Til påske fik hver familie et gavekort på 800 
kr. fra Landskontoret. 
Hanne bler færdigvaccineret i foråret og netværket åbnede op igen for møder - i første 
omgang med udendørs aktiviteter på grund af forsamlingsforbuddet.   
I starten af skoleferien var 7 familier afsted på ferie i Sommerland Sjælland i 5 dage, 
overvejende betalt af landskontoret.  
Efter skoleferien mødes 8 familier igen tirsdag fra 16 til 18-19 i Røde Kors huset til 
samvær og hygge og til tider madlavning. Gruppen finder ud af aktiviteterne i fællesskab.   
På grund af en forestående operation vil Hanne  være sygemeldt i en periode, men Hanne 
har fundet en afløser.   
 
Familievenner. 
Gruppen blev startet i 2019 som støtte til familier, der havde brug for hjælp til f.eks. 
lektielæsning, transport eller andre ting.  Ingen familier har benyttet sig af tilbuddet. De 
tilknyttede 4 frivillige er ikke længere aktive. 
 
Flytningeintegration 
har Hanne Malherbe som aktivitetsleder med 16 frivillige, hvoraf de 3 er passive. 
Flygtninge integrationen startede op igen 1. august efter de fleste frivillige blev anset for 
færdigvaccineret.  
 
I hele nedluknings perioden har flygtningefamlierne kunnet få hjælp ved at henvende sig 
telefonisk. Der er både ydet hjælp til "papirarbejde" og i enkelte tilfælde til små 
tøjdonationer.   
 
Der er ansøgt om støtte hos "En Håndsrækning" via Eggert fonden og gennem Røde Kors 
Landskontor.  14 familier har fået i alt ca. 30.000 kr.  Dette var 2. runde i 2021. I alt er givet 
ca. 67.000 kr. i 2021 og der er en runde mere i år. Det gør en stor forskel for specielt 
familier med mange børn - meget flot.  
 
Flytninge integrationen startede op med en dejlig sommer sammenkomst søndag 
eftermiddag. Familierne blev indskærpet at alle voksne skulle have Corona pas, ellers ville 
de ikke blive lukket ind. Der kom alligevel et par familier uden pas, som så måtte blive 
udenfor. Der blev serveret portionsanretninger med frugt og kage samt kaffe og saftevand. 
En rigtig hyggelige eftermiddag med ca. 40 deltagere. Mandagscafeen startede den 16. 
d.m. I nedlukningsperioden er indkommet rigtigt mange donationer, som kunne afhentes 
ved en såkaldt ”bazar” i søndags. 
 
Ferielejre for børn og unge. 
Er hjemmehørende under Vordingborg, som dækker hele kommunen.  Der har ikke været 
deltagere fra Præstø de sidste 2 år.  
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Hjertestartere. 
vedligeholdes af Thor Bøgevad fra Møn afdelingen.  Præstø afdelingen har doneret 3 
hjertestartere, 1 i smøgen i Adelgade 53, 1 i Meny og 1 ved Kirkehuset. Præstø afdelingen 
afholder kun udgifter til vedligeholdelse af hjertestarteren i Adelgade 53. 
 
Julehjælp. 
Birgit og Anette er kontaktpersoner for julehjælpen, som støttes af  Præstø afdelingen.. 
I efteråret skiftede julehjælpen leverandør til Meny, hvilket fungerer fantastisk. 
Til jul blev uddelt 30 portioner julehjælp til familier med hjemmeboende børn under 18 år. 
Julehjælpen aftaler den økonomiske grænse for at kunne modtage julehjælp både med 
Vordingborg og Stege og samarbejder herudover også med Bettinas Julekurv, for at sikre 
sig (så godt, det er muligt), at familierne ikke får julehjælp flere steder fra. 
 
Landsindsamling 
Lise Frohn Rasmussen er indamlingsleder. 
På trods af at landsindsamlinger på stribe blev gjort digitale i 2020, valgte Røde Kors at 
gennemføre en fysisk indsamling, suppleret af muligheden for mobile pay, som de andre 
år. Det gjorde det vanskeligere end normalt at hverve indsamlere, men til gengæld gjorde 
det giverne mere gavmilde. På trods af at der kun deltog 16 indsamlere, blev der indsamlet 
23.832 kr. Det er noget mindre end 2019, hvor der blev indsamlet 38.032 kr, men et flot 
resultat corona taget i betragtning. Rema1000 og Meny var også i 2020 flinke til at sørge 
for forplejning til indsamlerne, og som erfaret i 2019, var de deltagende børn blandt 
indsamlerne meget begejstrede for selv at få lov til at tælle pengene op.  
Lise Frohn Rasmussen har desværre meddelt, at hun stopper efter dette års indsamling.  
 
Møbelbutikken. 
Har Lisa Wanscher og Vibeke Michaelsen som aktivitetledere. Der er i alt 47 frivillige til 2 
butikker og kørsel. Men det er 5 mere end sidste år. På grund af helbredet er flere af  
kørselsmændene overgået til at ekspedere i  butikkerne. Og heldigvis er der kommet nye - 
lidt yngre – flyttefolk til at hente og bringe møbler – og det går rigtigt godt. 
Siden opstarten i 13 har møbelbutikkens omsætning været stigende, men faldt i 20 med 
ca. 80.000 kr. på grund af nedlukning. Hvis man sammenligner åbningsperioderne i 20 
med samme perioder i 19 har der alligevel været en fremgang på 3%.  Her i 21 er solgt for 
ca. 420.000 kr. pr. 22. august.  
 
Under pandemien har møbelbutikken modtaget usædvanlig mange donationer – ikke altid 
lige salgbare.  Det har betydet en hel del oprydning, rengøring samt øgede udgifter til 
Genbrugspladsen..  
 
Under nedlukningen blev butikken gjort klar til genåbning, og mange frivillige droppede 
forbi butikken til en kop kaffe. Det sociale aspekt er vigtigt for butikkerne.  Det giver god 
stemning og godt samarbejde. På Per Thyges Torv er åbningstiden udvidet betydeligt. Det 
sker ofte, at de frivillige møder op udenfor vagterne og får sig en sludder og kop kaffe.  
Den udvidede åbningstid har fordoblet salget på Per Thyges Torv. Der er nu dage, hvor 
salget er højere på PTT end i nr. 53.  
 
Nørklerne. 
Annelise Larsen er aktivitetsleder og der er 19 frivillige nørkler.  
Under pandemien har nogle af nørklerne haft stort behov for at mødes.  Så bortset fra de 2 
nedlukningsperioder, har man på skift kunnet komme til de ugentlige tirsdags møder i 
Røde Kors huset og snakket og hygget og kreeret fine produkter.  Det er blevet både til 
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nødhjælp og til salg i tøjbutikken, som har solgt for 10.000 kr. af Nørklernes varer. 
Pengene er brugt til nyt garn og til lidt kaffe og kage. Annelise, som har kørt det så fint, 
ønsker desværre at stoppe pga sygdom.   
 
Røde Kors huset i Priessestræde 
Administreres af Randi Nielsen.  Huset kan reserveres ved henvendelse til Randi på 2013 
1272 
Nogle grupper anvender huset på faste tidspunkter, andre møder med svingende 
tidspunkter – herunder bestyrelsesmøder, indsamling og uddeling af donationer, gruppe-
møder, personalemøder og eksterne møder,. danskundervisning for flygtninge mv 
Mandag aften 17-19: Flygtninge integrationen 
Tirsdag fra 13-16 Nørklerne og fra 16-19 Familienetværk 
Onsdag eftermiddag har organisationen Kvisten anvendt huset til samtaler med 
incestramte. De er lige flyttet. 
Rengøring af huset bliver klaret af en frivillig i integrationen, (tak Pia Bo Larsen). 
 
Qnet 
Startede op i marts 20 med 2 kompetente aktivitetsledere, Anette Bertelsen og Malene 
Tovlov samt 5 andre frivillige som støtte for voldsramte kvinder. Det blev til en række 
møder i Røde Kors Huset og med kommunen. Da aktiviteterne for alvor skulle gå i gang, 
opstod der mistanke om smitte på  krisecentret.  Senere kom besked på, at krisecentret 
lukkede ned 1.marts. Det fik Anette og Malene til at opgive Qnet, men de havde planer om 
et etablere kvindenetværk med en café i stedet for.  Det støttede bestyrelsen fuldt ud. 
Projektet blev dog opgivet, da aktivitetslederne fandt det svært at finde støtte i kommunen.  
Desuden var de usikre på, om projektet overhovedet kunne komme i gang. Anette og 
Malene har nu sluttet sig til et velfungerende Qnet i Næstved, og bestyrelsen har taget 
nedlukningen til efterretning. 
  
Tøjbutikken 
Lise Frohn Rasmussen er aktivitetsleder.  Der er i alt 47 frivillige.  
I 2020 blev den samlede omsætning på 472.502 kr. Til sammenligning er omsætningen i 
pr. 18.08.21 på 325.267 kr, så også på butikkens omsætning har corona sat sit tydelige 
præg i 2020. Under nedlukningen har en del af de frivillige været i butikken og givet den en 
skalle med klargøring af tøj, oprydning og sortering og samtidig haft mulighed for at være 
sammen i de hold, som de normalt er på. Det var en succes. Da butikken fik lov at åbne 
igen, stod butikken derfor klar bugnende fuld af lækre varer. 
 
I en periode efter nedlukningen måtte butikken fortsat have lukket onsdag eftermiddag på 
grund af mangel på frivillige, men det er heldigvis overstået nu.  Der er kommet en fin 
tilgang af nye frivillige gennem det sidste halve år.  Der kommer stadigt rigtigt mange 
donationer, og der bliver sendt meget tøj videre til centrallageret i Horsens.  
Kvaliteten af donationerne er til tider svingende, så i tøjbutikken sorteres med hård hånd 
og det bedste beholdes. 
 
Ung i Røde Kors. 
Har Søren Halkjær Toldbod som aktivitetsleder. Gruppen er består af 10-14 unge, men 
heraf er kun 5  aktive p.t.  
Søren er en engageret igangsætter. Gruppen beskæftiger sig med kreative opgaver, som 
upcycling af tøj og genstande fra butikkerne og agerer fashionscouts i tøjbutikken.  
Gruppen har afholdt loppemarked foran Røde Kors Huset i juni. Det blev ikke til den store 
afsætning, så nu vil gruppen focusere på at udføre kreative produkter i stedet for at sælge 
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over nettet. Aktivitetslederen indgår snarest muligt frivillig aftaler med de aktive og får 
udfærdiget en børneattest.  
 
Vågetjenesten: 
Lena Dam-Nielsen fra Møn afdelingen er aktivitetsleder.  Hun assisteres af Gitte og Heidi 
fra Præstø. Der er p.t. 4 aktive frivillige fra Præstø. Siden sidste generalforsamling er 2 
fratrådt. Vågetjenesten har indgået samarbejde med Ældresagen og tæller nu i alt 30 
frivillige, der dækker alle plejehjem i hele kommunen.  Vågetjenesten anvender Røde Kors 
huset til møder.  
 


