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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

Hvad skete der på bestyrelsesmødet? 
Kort resumé over hvilke beslutninger der blev vedtaget. 
 

Søndagscaféen hørte om hospice i Korsør 

De fremmødte gæster i Søndagscaféen den 26. januar fik, foruden 
super lækre lagkager og kaffe, en indsigt i skærmydslerne om det 
forhåbentlig kommende hospice i Korsør. 
 

Værket fejrede 5 års dag 

Den 3. februar kunne Værket fejre 5 års dag. 
 

Samarbejdsaftalen med PAM 

På et møde den 7. februar underskrev afdelingssygeplejerske 
Cristina Neergaard fra PAM og aktivitetsleder Maschal Nasim 
sammen med formand Mogens Aaby samarbejdsaftalen. 
 

94. generalforsamling 

Den 20. februar afholdt afdelingen den 94. ordinære 
generalforsamling. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

Lillian Nielsen 35 års nål. 

Karen Rasmussen Slagelse Prisen 

Mogens Aaby 55 års nål 

 

 

Nyhedsbrev fra Røde Kors 

Slagelse. 

Nyhedsbrevet udkommer omkring 

den 20. hver måned undtaget juli.  

Det vil indeholde informationer 

om, hvad der sker i Røde Kors 

Slagelse’s mange aktiviteter. Der 

vil være gennemgående punkter 

fra gang til gang.  

Nyhedsbrevet sendes elektronisk 

til alle bestyrelsesmedlemmer og 

aktivitetsledere. Aktivitetslederne 

skal så videresende nyhedsbrevet 

til de frivillige i den aktivitet, de 

har ansvaret for. Frivillige kan få 

tilsendt nyhedsbrevet elektronisk 

direkte, hvis de sender en mail til 

Mogens Aaby 

(mog.aaby@gmail.com) med 

anmodning om dette. 

Nyhedsbrevet kan også læses på 

hjemmesiden. 

Det er ikke kun bestyrelsen, som 

har mulighed for at bringe 

budskaber gennem dette 

nyhedsbrev. 

Alle frivillige, som har noget at 

dele med andre frivillige i 

afdelingen, kan komme med 

indlæg til nyhedsbrevet.   

Det er vort håb, at alle frivillige vil 

benytte denne mulighed til at 

fortælle andre frivillige om, hvad 

der sker i deres aktivitet. 

Indlæg til nyhedsbrevet sendes på 

mail til Mogens Aaby: 

mog.aaby@gmail.com. Man kan 

også sende indlæg med posten,  

hvis man ikke er helt fortrolig med 

det elektroniske medie.  

Korrektur: Lone Rosenius 

mailto:mog.aaby@gmail.com
mailto:mog.aaby@gmail.com


     Februar 2020                                                                      Røde Kors Slagelse  
                                                 

Bestyrelsesmødet 

Den 13. februar holdt bestyrelsen møde om situationen i 

genbrugsbutikken i Rosengade. 

Den 1. marts stopper aktivitetsleder Peter Jensen efter eget ønske. 

Situationen er derefter, at der ikke er en aktivitetsleder til at lede 

det frivillige arbejde. Det er så bestyrelsen, som står med 

lederansvaret for butikken. Det bliver sådan, at formanden vil være 

den, som varetager den daglige ledelse, indtil der kan findes en til to 

ledere. 

Der sker ikke andre ændringer af den daglige drift. 

Bestyrelsen takker Peter Jensen for den indsats, han har ydet 

gennem årene. Peter har bragt butikken op på et meget 

professionelt niveau. 

Søndagscaféen hørte om hospice i Korsør 

De fremmødte gæster i søndagscaféen den 26. januar fik, foruden 

super lækre lagkager og kaffe, en indsigt i skærmydslerne om det 

forhåbentlig kommende hospice i Korsør. Markvard Hovmøller 

fortalte om en endeløs række af møder med de mange forskellige 

instandser, som man nu skal igennem, når man vil have et projekt 

trukket gennem det danske byreaukrati. 

Pensioneret sygeplejerske Jette Fonseca, som har været en del af 

vores Vågetjeneste, fortalte om arbejdet som vågekone. Det var 

rigtig interessant at høre om Vågetjenestens arbejde. 

Værket fejrede 5 års dag 

Den 3. februar kunne Værket fejre 5 års dag. Det blev til en rigtig 

fødselsdag med chokolade og boller samt masser af lagkage. 

For 5 år siden indgik Røde Kors en aftale med Mary Fonden om at 

bære et projekt, som skulle hjælpe mennesker ud af ensomhed. 

Landskontoret søgte afdelinger, som ville være med i et pilotprojekt 

i to år. Slagelse meldte sig på banen og fik så godt fodfæste, at man 

allerede året efter start fik besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary. 

Det er så blevet til fem år med Værket, og som tilgangen er til at 

bruge Værket, ser det ud, som om vi kan fortsætte et godt stykke tid 

endnu. 

 

 

 

___________________________ 

 

Markvard Hovmøller fortæller. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

3 brugere af Værket hold 1. 

Foto: Mogens Aaby 
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Underskrivelse af 

samarbejdsaftalen. 

Foto: Anni Brejnholt 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmødet 2020 

 

 

 

 

 

Samarbejdsaftalen med PAM underskrevet. 

På et møde den 7. februar underskrev afdelingssygeplejerske 

Cristina Neergaard fra PAM og aktivitetsleder Maschal Nasim 

sammen med formand Mogens Aaby samarbejdeaftalen mellem 

Regionens Psykiatrihospital og Røde Kors om patientstøtter i PAM. 

Det var første gang, det nye hold patientstøtter var samlet. Man lagde 

ud med kaffe og boller. Afdelingssygeplejerske Christina Neergaard 

kom med et oplæg om forventningen til samarbejdet og mange gode 

praktiske råd til de nye patientstøtter. Det er muligvis ikke den dybe 

tallerken, der blev opfundet på mødet, men det er første gang, Røde 

Kors får en henvendelse om patientstøtter i venterummet ved en 

akut psykiatrisk modtagelse. Efter frokosten kom 

udviklingskonsulent Anni Brejnholt med et oplæg om det at arbejde 

som frivillig i et psykiatrisk miljø. Derefter var der fri diskussion om 

det nye projekt. De frivillige fik talt sammen om deres nye arbejde 

som patientstøtter 

Nu mangler vi blot at få klædt de frivillige på i fine røde veste og T-

shirts samt lavet en vagtplan, så er projektet en realitet. Bestyrelsen 

er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Vi vil evaluere 

projektet løbende og måske justere på det. 

94. generalforsamling 

Den 20. februar afholdt afdelingen den 94. ordinære 

generalforsamling. 32 medlemmer og frivillige var mødt op til 

generalforsamlingen, som blev holdt i vore lokaler. 

Bestyrelsesformanden bød velkommen og foreslog, at Falk 

Bärentzen (formand for Røde Kors i Skælskør) fik hvervet som 

dirigent. 

Dagsordenen var ifølge Røde Kors’ vedtægter. En fyldestgørende 

årsberetning for afdelingens arbejde gennem året 2019 blev aflagt af 

formanden og godkendt efter et par opklarende spørgsmål.  

Kasseren Lillian Nielsen fremlagde det reviderede regnskab, som 

udviste et lille overskud på 19.978,- kr., hvilket man var godt tilfreds 

med især, fordi man ved årets start faktisk havde budgetteret med et 

underskud. 

Formanden aflagde afdelingens arbejdsplan for 2020. Han lagde 

vægt på, at bestyrelsen ville være meget opmærksom på, om 

afdelingen blev bedt om at udføre opgaver for det offentlige, som 

ikke kan henføres under Røde Kors’ mandat og principper. 
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Rigmor Edvardsen modtager 20 

års nålen for sin lange indsata 

Foto: Ove Knudsen 

 

Ole Andersen modtager 10 års 

nålen for indsatsen. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

Valg til bestyrelsen resulterede i genvalg af 

bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, dog med undtagelse af 

ét bestyrelsesmedlem, Peter Jensen, som ikke genopstillede. 

Hans Larsen, som  gennem flere valgperioder har siddet som 1. 

suppleant, blev valgt ind på hans plads. 

Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 
Formand Mogens Aaby 
Næstformand Ove Knudsen 
Kasserer Lillian Nielsen 
Sekretær Dorthe Nielsen 
Bestyrelsesmedlem Karen Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem Bent Gøtrup 
Bestyrelsesmedlem Kaj Johansen 
Bestyrelsesmedlem Birgit Winther 
Bestyrelsesmedlem Hans Larsen 
Suppleant Johnny Pedersen 
Revisor John Eschricht Jensen 
Revisor Christian Staffeldt 
 
Under punktet ”Eventuelt” blev en række årsnåle delt ud (se 

nedenfor). 

Årets særlige Slagelse-pris gik i år til Karen Rasmussen. Karen 

belønnes af bestyrelsen for hendes store engagement i arbejdet 

med at få julehjælpen delt ud til et rekordstort antal 

børnefamilier og hjemløse. 

Efter generalforsamlingen fortalte Falk Bärentzen om sit 

arbejde på Kofoeds Skole på Amager. Et meget interessant og 

inspirerende oplæg.  

Der blev til slut afholdt et kort konstituerende møde, hvor de 

valgte bestyrelsesmedlemmer fordelte de forskellige 

tillidsposter imellem sig. 

Småt nyt: 

 Den nye aktivitet Patientstøtter på PAM (Psykiatriens 
Akut Modtagelse) er nu klar til at starte deres arbejde. 
Det sker den 2. marts, hvor de indtager venterummet på 
PAM. 

 Intern Kommunikation er nu en realitet i Slagelse. Lisa 
Krogh er ansat som aktivitetsleder. En af de første 
opgaver, som Lisa og hendes frivillige kaster sig over, er 
opdateringen af vores hjemmeside. 
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De fik en årsnål: 

5 år: 
Anne Marie Jensen  Søndagscafé 
Tina Schultz   Familiegruppen 
Erik Møller Hansen  Integration 
Johnny Pedersen  Integration 
Axel Jonstrup   Genbrug Slagelse 
Aase Skov Jensen  Genbrug Slagelse 
Ingerlise Johansen  Genbrug Slagelse 
Marianne Bauer  Genbrug Slagelse 
 
10 år: 
Kathe Olsen   Genbrug Slagelse 
Ole Andersen    Genbrug Slagelse 
Betty Damgaard  Genbrug Slagelse 
 
15 år: 
Bente Weismann  Genbrug Slagelse 
 
20 år: 
Rigmor Edvardsen  Genbrug Slagelse 
Christian Staffeldt  Revisor 
 
25 år: 
John Esricht Jensen  Revisor 
 
35 år: 
Lillian Nielsen  Kasserer 
 
55 år: 
Mogens Aaby   Formand 
       


