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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

Bestyrelsesmødet var denne gang et temamøde. Temamødet 
handlede om budgettet. 
 

Røde Kors’ landsmøde 

Den 5. og 6. november afholdt Røde Kors landsmøde på Hotel 
Nyborg Strand. 
 

Kuldeberedskab 

Selv om det til nu har været et atypisk efterår og begyndende 
vinter. 
 

Sidste nyt om julehjælp: 

Arbejdet med at koordinere julehjælpen er i fuld gang.  

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 
 

 

 

 

 

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
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Bestyrelsesmødet 

Bestyrelsesmødet var denne gang et temamøde. Temamødet 

handlede om budgettet, men først var der nogle få informationer 

til aktivitetslederne. 

Landskontoret informerer om, at der på landsmødet på Nyborg 

Strand den 5.-6. november blev valgt ny præsident. Jette Runchel 

blev valgt - en i Røde Kors ukendt person, der kommer fra en 

lederpost som kommunaldirektør. 

Landskontoret informerede også om, at der nu kan søges midler 

fra fællespuljen til aktiviteter, som kan bringe flere ind i 

fællesskaberne. 

Afdelingen informerede om, at der nu er lavet en formandsprofil 

til hjælp for at finde en kandidat til formandsposten, når den 

nuværende formand går af. 

Afdelingen informerede videre om, at Frivilligcentret tilbyder 

plads på det sociale kompas.  

Bestyrelsens budgetforslag er stykket sammen af de forslag, som 

de enkelte aktiviteter har indsendt til Økonomiudvalget. 

Budgetforslaget blev gennemgået punkt for punkt. Under 

gennemgangen havde aktivitetslederne mulighed for at komme 

med kommentarer eller rettelser til budgettet. Der blev snakket 

om mangt og meget, men aktivitetslederne havde ikke 

ændringsforslag til budgettet. Aktivitetslederne har nu en måned 

til at gennemtænke deres budget, inden det samlede 

budgetforslag bliver fremlagt til beslutning på bestyrelsmødet 

medio december. 

De indsendte aktivitetsrapporter blev gennemgået, og enkelte 

blev fremhævet, heriblandt Besøgstjenesten, som har haft god 

fremgang den seneste tid. Ligeledes blev Vågetjenestens flotte 

rapport omtalt og rost af bestyrelsen for det fantastiske resultat, 

som man har skabt i aktiviteten. Kommunikationsrapporten blev 

også rost for det gode arbejde samt den hurtige respons, når man 

henvendte sig til Alexander. 

Formanden roste de fremmødte aktivitetsledere for det store 

arbejde, de har udført, samt for den måde der gennem det 

turbulente år, som snart rinder ud, er udvist sparsommelighed og 

hensyntagen til vores anspændte økonomi. Denne ros gælder 

også de aktivitetsledere, som ikke kunne være til stede ved 

mødet. 
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Landsmødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Kors’ landsmøde 

Den 5. og 6. november afholdt Røde Kors landsmøde på Hotel 

Nyborg Strand. Fra Slagelse deltog formand Mogens Aaby og 

næstformand Bent Gøtrup. 

Efter en kop morgenkaffe bød præsident Sven Bak-Jensen 

velkommen. Der blev valgt en ordstyrer - valget faldt på Preben 

Søgaard. 

Valgforberedelsesudvalget orienterede om de valg til 

hovedbestyrelsen, som i løbet af weekenden skulle foretages. De 

opstillede kandidater præsenterede sig. 

Præsidenten fremlagde hovedbestyrelsens beretning, som blev 

godkendt af forsamlingen. Derefter blev regnskabet fremlagt og 

godkendt. 

Efter frokosten præsenterede præsidenten temaet for 

eftermiddagen "Sammen om at hjælpe". Generalsekretær Anders 

Ladekarl gav status på manifestet "Altid til stede". 

Eftermiddagen gik med valgfrie samtalesalonger.  

Efter middagen holdt Chris MacDonnald et oplæg om 

kommunikation. 

Søndag behandlede man indkomne forslag. Hørsholm-afdelingen 

havde stillet forslag om, at titlen ”formand” skulle ændres til 

”forperson”. Efter nogen debat trak Hørsholm forslaget tilbage. 

Der blev valgt en ny præsident. Jette Joan Runchel skal de næste 

4 år lede hovedbestyrelsens arbejde. Jette har mere end 30 års 

ledererfaring, senest som kommunaldirektør i Albertslund. 

Dernæst valgte man en ny hovedbestyrelse og medlemmer til 

valgforberedelsesudvalget. 

Den afgående hovedbestyrelse blev hædret med et Røde Kors 

Fortjensttegn. Den afgående præsident Sven Bak-Jensen blev 

hædret med et Røde Kors Hæderstegn samt Røde Kors 

Æresemblem, som samtidig er Æresmedlemskab af Røde Kors. 
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Gode vintersokker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHX laver julecafè. 

Foto: Karen Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldeberedskab 

Selv om det til nu har været et atypisk efterår og begyndende 

vinter, så véd vi jo godt, at det kan blive et meget koldt og 

ubehageligt vejr om vinteren. 

De fleste af os sikrer os mod det dårlige vejr ved at købe varmt tøj. 

Der er dog nogle mennesker, som ikke har muligheden for at sikre 

sig på den måde. Det er de hjemløse, som lever en skjult 

tilværelse. Røde Kors prøver hele tiden at finde løsninger, som 

kan komme dem til gode. I Slagelse får de hjemløse en lille pakke 

julehjælp til at forsøde julen for dem. Den varmer måske ikke så 

meget, men vi har netop doneret to store indkøbsposer med 

varme sokker til de hjemløse. De deles ud i samarbejde med 

gadesygeplejersken i Slagelse. Vi samler også soveposer til netop 

denne gruppe. Vi har lige leveret et parti soveposer til ”Stop 

madspild” i Ruds-Vedby, hvor de hjemløse kan få en sovepose 

eller et liggeunderlag. 

Dukker der noget velegnet overtøj op i butikken, bliver det 

overleveret til gadesygeplejerske Nina Jørgensen, som står for 

fordelingen. 

Sidste nyt om julehjælp: 

Arbejdet med at koordinere julehjælpen er i fuld gang.  

Den 30. oktober blev der åbnet for den elektroniske 

ansøgningsportal. Det er strømmet ind med ansøgninger i et 

meget stort antal. Vi må nok se i øjnene, at vi ikke kan hjælpe alle, 

som ansøger om hjælp. Vi satser på, at omkring 200 familier kan 

modtage julehjælp fra Røde Kors, men det afhænger meget af, 

hvor mange penge vi får ind i sponsorater. 

En anonym kvinde har allerede doneret 2.000,- kr. Marievangens 

indskoling har doneret 13.000,- kr.  

Vi har fået lovning på, at brillepuscheren Louis Nielsen i Bilka vil 

give os 20,- kr. per gratis synstest, de laver i ugerne 47 og 48.  

Ligeledes har vi kontakt med nogle friske unge mennesker på 

HHX, som i lighed med tidligere år den 2. december vil lave en 

julecafé på gymnasiet, og vi har hørt på vandrørene, at 

overskuddet skal gå til vores arbejde med julehjælp. 

Endelig er der en portion Lego på vej fra Billund til os. 
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Småt nyt: 

 Den 19. og 20. november var der årsmøder for de 

sociale aktiviteter samt kommunikation, indsamling og 

samaritter i Horsens. Røde Kors i Slagelse var 

repræsenteret i stort set alle grupperne. 

 Den 23. november var der årsmøde for genbrug i 

Region Sjælland. Mødet blev holdt på Hotel Kristine i 

Næstved. 

 

 

 

 

 
       


