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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Velkommen på bænken! 

"Der kommer Anna, mon hun sætter sig ned? - Jo, der kan godt være 

flere på bænken!" 

Generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen 2021 blev afholdt den 26. maj, da det blev 

muligt at samles flere end ti personer. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

about:blank
about:blank
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Rita og Morten på bænken. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmødet 

Onsdag den 18. maj afholdt bestyrelsen bestyrelsesmøde. 

Lukning af URK Slagelse blev drøftet, og bestyrelsen konstaterede, at 

man ikke kunne gøre noget ved landsstyrelsens beslutning. 

Bestyrelsen har det håb, at der i fremtiden igen kan opstå en 

Ungdommens Røde Kors afdeling i Slagelse. 

Kassereren gav bestyrelsen en status på afdelingens økonomiske 

situation. Det reviderede budget vil måske blive yderligere strammet. 

Kommunikation er gået sammen med Værket og Livsmod om at male 

og opstille en rød samtalebænk ved butikken i Slagelse. 

 

Velkommen på bænken! 

"Der kommer Anna, mon hun sætter sig ned? – Jo, der kan godt være 

flere på bænken!" Den meget populære gruppe Gnags havde 

ensomhed på programmet, og til det skrev de sangen "Under bøgen", 

hvor det at være ensom tages op på en meget fin og sigende måde. 

Røde Kors sætter i denne genåbningstid fokus på ensomhed og sætter 

handling bag deres ord ved at opstille røde samtalebænke over hele 

landet. I Slagelse har vi i snart en årrække bekæmpet ensomhed 

gennem vort arbejde i projektet "Værket og Livsmod". Vi er 

naturligvis også med på vognen, når der skal handling bag løftet om, at 

ingen skal stå alene. Den 25. maj opstillede Røde Kors i Slagelse en rød 

samtalebænk ved genbrugsbutikken i Rosengade. Bænken blev en 

realitet ved et fint samarbejde mellem Værket og de tre 

kommunikationsmedarbejdere. 

Nu står den så foran butikken og venter på at blive brugt. Sætter man 

sig ned og finder det svært at få gang i samtalen, ja så kan man søge 

hjælp i de samtalekort, som er hængt op ved bænken. 

 

Generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen 2021 blev afholdt den 26. maj, da det blev muligt 

at samles flere end ti personer. 

Generalforsamlingen i Røde Kors skal normalt afholdes inden 

udgangen af februar. Det kunne lade sig gøre, hvis man afholdt den 

online. Bestyrelsen mente ikke, at vore frivillige og medlemmer var 
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Ruth Nielsen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer Lillian Nielsen. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

med på den, så derfor besluttede bestyrelsen at udskyde den, til det 

blev muligt at afholde den fysisk.  

28 medlemmer og frivillige havde fundet vej til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslog Poul Thomsen til ordstyrer, og han blev valgt. 

Poul Thomsen havde prøvet det før og tog opgaven som den 

naturligste ting. 

Formanden startede med at bede forsamlingen rejse sig og mindes 

Ruth Nielsen, som tidligere på året var afgået ved døden. Ruth 

Nielsen har gennem flere menneskealdre været meget aktiv i Røde 

Kors. 

Formand Mogens Aaby fremlagde årsberetningen. Det blev en 

årsberetning, som meget handlede om de begrænsninger, som alle i 

kongeriget Danmark har været underlagt, så derfor gentog 

formanden ordene Corona og Covid-19 mange gange under 

beretningen. 

Formanden kunne bl.a. fortælle, at Slagelse-afdelingen består af 352 

medlemmer og 375 frivillige. Det er en stor gruppe af frivillige, som 

udfører en eller anden opgave for Røde Kors, men med de mange 

aktiviteter, vi har kørende, kunne vi sagtens beskæftige flere 

frivillige. 

Også i 2020 lykkedes det at få uddelt julehjælp til 130 børnefamilier, 

inden vi blev sendt hjem på sofaen af Covid-19. Vi har tidligere 

uddelt en julepakke til hjemløse i kommunen. Det lykkedes via et 

fantastisk samarbejde med gadesygeplejerske Nina Jørgensen og 

hendes udekørende team at få uddelt en pakke med lidt mad og 

julegodter til 40 hjemløse. 

Formanden kunne også fortælle, at skoletjenesten i løbet af 2020 

havde lukket aktiviteterne ned. Det er vanskeligt at komme ind på 

skolerne, som er overbebyrdet med stramme læseplaner. Til 

gengæld er der opstartet en ny aktivitet, nemlig 

kommunikationsgruppen. Tre unge friske kvinder danner denne 

gruppe, som skal arbejde med kommunikation på vore sociale 

medier, og Per tager sig fortsat af pressemeddelelser. 

Kasserer Lillian fremlagde det reviderede regnskab. I år var der så 

lige den lille krølle på halen, at regnskabet var revideret af 

afdelingens to revisorer og sendt til Landskontoret efter de 

almindelige regler. Forsamlingen kunne derfor stille spørgsmål, men 

ikke godkende regnskabet, som udviste et lille underskud på 



  
     Maj 2021                                                                                 Røde Kors Slagelse                                            

 

 

 

 

 

 

 

Birgit Winther. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

omkring 300.000,- kr. Dette skyldes nedlukning af 

genbrugsbutikkerne i to perioder. 

Formanden havde kigget i krystalkuglen og kom med et bud på, 

hvad bestyrelsen fremover skal bruge sine kræfter på, nemlig en 

gennemgang af de samarbejdsaftaler vi har med kommunen og 

Region Sjælland således, at indholdet af aftalerne svarer til 

virkeligheden. Ligeledes vil bestyrelsen forsøge at skaffe flere nye 

frivillige til vore mange aktiviteter. 

Der var ikke indkommet forslag til emner, som 

generalforsamlingen skulle tage stilling til. 

Valg til bestyrelse: 

Formand Mogens Aaby genvalgtes. 

Medlemmer af bestyrelse: 

Dorthe Nielsen, Kaj Johansen og Bent Gøttrup blev genvalgt. Birgit 

Winther forlod bestyrelsen. Rita Jepsen blev valgt ind i 

bestyrelsen. Endvidere består bestyrelsen af Ove Knudsen, Lillian 

Nielsen, Karen Rasmussen og Hans Larsen. 

Der valgtes to suppleanter, nemlig Susanne Nielsen og Susanne 

Hannecke-Jensen. 

De to revisorer, John Eschricht Jensen og Christian von Staufeldt, 

genvalgtes. 

Birgit Winther, som gik ud af bestyrelsen efter 10 år - først 5 år 

som suppleant og dernæst 5 år som bestyrelsesmedlem - fik en 

lille erkendtlighed og en buket blomster som tak for den flotte 

indsats. 

Under generalforsamlingen blev der serveret en kop kaffe med 

hjemmebag.  

Småt nyt: 

 For at flere kan overleve et hjertestop uden for 
hospitalerne, har vi i Danmark en frivillig 
hjerteløberordning, hvor man bliver alarmeret, hvis man 
er tæt på en, som har fået hjertestop. De frivillige kommer 
i flere tilfælde ud til ulykken før de professionelle, og det 
redder både liv og førlighed. Hjerteløberordningen er 
under løbende udvikling, og nu udvides alarmeringsradius 
fra 1,8 km til 5 km for på den måde at øge sikkerheden i de 
mindre tæt befolkede områder af landet. 
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De fik en årsnål 

2 års nål: 
Dorthe Maria Nielsen  Genbrug Korsør 
Karin Juul Hansen  Feriebørn 
Marlene Hansen  Feriebørn 
Bente Sambell  Familiegruppen 
Kate Lykke Hansen  Familiegruppen 
 
5 års nål: 
Susanne Hannecke-Jensen  Værket 
 
10 års nål: 
Kirsten Kristensen  Genbrug Slagelse 
Joan Pedersen  Patientstøtter 
Helle List   Netværksgrupper 
Per Christensen  PR 
 
15 års nål: 
Ove Knudsen   Bestyrelsen  
   (Næstformand) 
 
25 års nål: 
Dorthe Nielsen  Bestyrelsen (Sekretær) 

 

 

 

 


