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Formandens beretning til generalforsamling 26.08.21 

 

Vi har normalt generalforsamling i februar, men den er blevet udskudt til nu pga 
forsamlingsforbuddet.   
 
I afdelingen er registreret 140 frivillige, fordelt med 97 i butikkerne, 16 i Flygtninge 
integration, 20 hos Nørklerne og resten i de øvrige grupper.  Der er registreret 60 
medlemmer, hvilket er en fremgang på 12 siden sidste generalforsamling. 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med 8 bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter. Siden da har 4 forladt bestyrelsen. Bestyrelsen er blevet indsuppleret 
med 1, så lige nu tæller bestyrelsen 7 medlemmer incl. undertegnede som konstitueret 
formand. 
  
Afdelingens aktiviter og projekter været stærkt præget af pandemien  
 
Butikkerne har måttet lukke ned 2 gange i ca. 2 mdr. i både 20 og 21 og har desuden 
været pålagt en række restriktioner, som ikke ligefrem er salgsfremmende. Flygtninge 
integrationen og Familienetværk har stort set været lukket ned for møder fra første 
nedlukning og indtil august i år. Nørklerne har mødtes i det omfang, det var muligt i f.t. 
forsamlingsforbuddet.  
 
Nedlukningen har medført et fald i omsætningen på ca. 145.000 kr. i 20 i f.t. 19. Vi har fået  
udbetalt i alt 47.000 kr. i kompensation for faste udgifter i 20. Deraf har vi betalt ca. 16.050 
kr. til en statsautoriseret revisor som det var anbefalet af Landskontoret.  
 
Da bestyrelsen skulle søge om kompensation for nedlukningen i 21, valgte vi - med hjælp 
fra regionskonsulent Bo Hansen - den statsautoriserede revisor fra.  Vi fik 44.000 kr. i 
kompensation for nedlukningen i 21.  Beløbet er blevet fordelt mellem de 3 butikker. 
 
Under sidste nedlukning forsøgte møbelbutikken sig med at sælge både via 
handelstandsforeningens net og på facebook.  Det gav ringe resultat, hvorimod  
stalddørssalg fra vinduet gav god respons.  Butikken vil dog gøre et nyt forsøg med 
nethandel via facebook. 
 
Butikkerne åbnede op, så snart det blev tilladt. Ikke alle frivillige følte sig lige trygge. Nogle 
få valgte at stoppe og nogle valgte at holde orlov. Det betød i begyndelsen lidt 
begrænsninger i åbningstiderne. For at skabe tryghed for de frivillige blev valgt at have 
færre kunder ad gangen i butikkerne end tilladt. 
 
Der er blevet oprettet 3 nye grupper: Qnet, familievenner og Ung i Røde Kors . Det er kun 
Ung i Røde Kors, som stadig er i spil. Familievenner er aldrig kommet i gang og desuden 
er de frivillige faldet fra. Qnet blev opgivet, da Jungshoved krisecenter lukkede.   
 



I efteråret holdt vi en lang række bestyrelsesmøder om at slå butikkerne sammen til en 
storbutik. Der er kun få velegnede lokaler til det formål i Præstø, men Charlotte mente, at 
Bårse Maskinforretnings tomme værksteds- og lagerlokaler på Ny Esbjergvej kunne 
bruges. Bestyrelsen blev pålagt tavshedspligt. En beskeden, men nødvendig ombygning 
ville imidlertid blive særdeles omkostningskrævende for Røde Kors, så projektet blev 
opgivet. Så tog en ny plan form om alene at flytte møbelbutikken til fitnesscentret på Ny 
Esbjergvej. Men møbelbutikken ønskede ikke opgive sin strøggade-placering, og synes 
det var problem, at tøj- og møbelbutik blev fysisk adskilt. 
 
Lige efter nytår meddelte Charlotte ud til alle, at møbelbutikkerne skulle flytte til 
fitnesscentret - senest til april. Det overraskede både flere bestyrelsesmedlemmer og de 
frivillige i alle butikkerne.  Det udløste øjeblikkeligt stor modstand og kritik, som medførte, 
at Charlotte øjeblikkeligt trak sig som formand.  
 
Forløbet førte til ønsket om en ændret ledelsesstil og en nedskrevet forretningsorden.  
Bestyrelsen trak i arbejdstøjet med assistance af regionskonsulent Bo Hansen. Og Lise 
Frohn Rasmussen, som har stor erfaring i organisation, blev valgt som projektleder.  
 
Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper:   
1) Ny formand, 2)Forretningsorden, 3).Butiksudvikling/strategier, 4)Intern kommunikation, 
5)Bygninger.  
 
Gruppe 1’s arbejde om ny formand er afsluttet og vedtaget af bestyrelsen.  
Gruppe 2’s arbejde om forretningsorden afventer vedtagelse af den kommende 
bestyrelse efter generalforsamlingen.   
Gruppe 3, 4 og 5’s arbejde er udskudt til efter sommeren, da Lise har ønsket at stille 
arbejdet i bero på grund af meget stort arbejdspres på alle fronter. 
 
I foråret tog aktivitetslederne Anette Bertelsen og Malene Tovlov fra Qnet initiativ til at at 
starte et nyt kvindenetværk op. Det støttede bestyrelsen varmt, men projektet er desværre 
opgivet igen. Den kommende bestyrelse kan genoptage projektet, såfremt der skulle vise 
sig et behov. 
 
Der er søgt efter ny formand ved opslag i flere omgange på frivillignet og ved annoncering 
i Sydsjællands Tidende  – dog uden resultat. Den kommende bestyrelse skal finde 1 ny 
formand og 2 nye aktivitetsledere – 1 for Nørklerne og 1 for Landsindsamlingen. 
 
Vil lige fortælle, at vi har meldt os på banen til at afholde en dansktop koncert for lokale,  
udsatte og ensomme ældre. Koncerterne financieres af Socialstyrelsen, men 
administreres af Røde Kors.. Der trækkes lod om koncerterne i alle Røde Kors afdelinger, 
Vi afventer besked på, om den lander her i Præstø.  
 
Bilaget til denne beretning er en oversigt, hvor alle afdelingens aktiviteter og projekter 
gennemgås.  En meget stor tak til alle aktivtetslederne for at være behjælpelige med input 
til oversigten.    
 
En særlig tak til regionskonsulent Bo Hansen, der har støttet bestyrelsen i forløbet efter 
Charlotte forlod skuden øjeblikkeligt.  Bo er altid klar til at hjælpe, afdække udfordringer og 
følger op.  En hjertelig tak. 
 
Til slut - på vegne af røde Kors – en kæmpetak til alle jer frivillige, der gør en forskel. 
Alle former for bidrag - stor som lille indsats - har stor betydning for hjælpearbejdet – af 
hjertet tak.  


