
Haarby

Generalforsamling
Røde Kors – Haarby afdeling

28. april 2022

Haarby

Hermed referat af Røde Kors Haarby 
afdelings generalforsamling som den ved 
generalforsamlingen anvendte 
præsentation tilføjet trufne beslutninger 
mv.
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Beslutning: Bestyrelsens 
indstilling af Per Torsten 
Sørensen blev vedtaget



Haarby
Beretning om afdelingens virksomhed

Trods Corona-begrænsninger et godt år for Røde Kors Haarby afdeling
Vi er 137 frivillige + 101 medlemmer

10 flere end sidst vi mødtes
10% af Haarbys befolkning > 16 år

Stort set alle anmodninger om hjælp og støtte er imødekommet
Ny aktivitetsleder for Vågetjenesten
Aktivitetslederne for Sprogcafen fratrådt – Arbejder (stadigt) ihærdigt på 

at finde afløsere – Men Sprogcafeen fungerer J

Rettidig støtte til & koordination af hjælp til flygtninge fra Ukraine 
Herom senere



HaarbyLandsindsamling & Julehjælp 2021
1. søndag i oktober kl. 10 - 13
Indsamlere
Efterskolen
Alle 43 ruter besat
Indsamlingsbeløbet 2021: 42.837 kr.

19,28 kr. pr. husstand  -
Landsgennemsnittet: 3,79 kr. 
2021: 38.432

Tak til alle hjælpere og sponsorer

29 lokale børnefamilier med 46 børn 
under 18 år 
Vurderingsgruppe
Midler fra Røde Kors, Lions, Brugsen, 

virksomheder & private 
Gavekort og juletræ
Tak til hjælpere og sponsorer
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Samværdighed
Aktiviteten er målrettet psykisk syge og psykisk sårbare mennesker
Aktiviteten er forankret i Røde Kors Haarby, men den dækker hele Assens 

Kommune
Røde Kors matcher det psykisk syge/sårbare menneske med en frivillig
Den frivillige fra Røde Kors kommer oftest på privat besøg en time hver uge 

eller to timer hver anden uge
Derudover mødes de frivillige til et netværksmøde hver anden måned
Aktiviteten gør en forskel for de psykisk syge og sårbare 

mennesker. Der er stabil kontakt og en mulighed for at 
prøve nye ting af i en tryg relation
Vi har 7 (+2) samværsvennepar. De fleste har fundet 

måder at ses på under den seneste Corona-nedlukning



HaarbyFerielejre

I uge 29 i sommerferien sendte vi seks børn til ”Smilets Lejr” på 
Vesterdal Ungdomsskole ved Nr. Aaby og i uge 28 var to unge på lejr 
på Vesterskov ved Dybvad mellem Sæby og Brønderslev
Det er børn fra den gamle Haarby kommunes område, der gratis får 

tilbudt et ferieophold i lejre, som Ungdommens Røde Kors arrangerer
Deltagerne udvælges i samarbejde med skolen og de sociale 

myndigheder blandt de børn, der ikke som mange af deres 
kammerater har mulighed for at komme på ferie med deres familier
Pengene til opholdene betaler vil dels selv, og resten kommer fra det 

tilskud, vi får fra kommunens §18-pulje, hvor vi kan søge penge, når vi 
udfører frivilligt socialt arbejde
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Lektiehjælp

Efter en lang Corona-pause kom vi i gang igen ved 
starten af det nye skoleår
Vi er 13 frivillige, der pt hjælper 30 elever, alle 2-

sprogede eller tilknyttet ”Familienetværket”



HaarbyGenbrug
Vi er 33 frivillige på fast vagtplan til sortering og 

butik + 3 afløsere
Udover sorteringen har vi 3 flittige gutter, der 

tømmer de fire containere og rydder op efter os
Vi er aktive på Facebook, der er en nyttig platform 

til at vise vores udvalg
Vi sætter en ære i at alt der præsenteres i 
butikken er i pæn stand og af høj kvalitet
Vi er stolte af vores butik og får ofte ros af 

vores kunder
Vi gør os umage for at fremstå 

imødekommende med et smilende og venligt 
personale
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Genbrugsbutikkens salg



HaarbyNørklerne

25 aktive nørklere der strikker og syr børnetøj til sårbare i 
Asien – 1.821 stykker tøj i 2021
Røde Kors huset onsdage i ulige uger
Sociale aktiviteter:

Udflugt til Frivillighedshuset i København (Fondsfinacieret)
Cafe hvor forfatter Valle Hansen fortalte om Bo-slægten på 
Helnæs
Besøg af & erfaringsudveksling med nørkleraktivitetsleder Tove 
fra Tommerup



HaarbyBesøgstjenesten

Vi er 23 aktive besøgsvenner: 2021 -
på trods af Corona:

Traditionelle besøg
Café den første torsdag i måneden 

(oplæg, sangeftermiddage, julerier)
Udflugter
Koncert på Æblehaven
Spisning på Haarby kro
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Sprogcafé
10 familier + enkelte kvinder
13 frivillige
Aktiviteter i 2021:

Mandage – kvinderne
Første onsdag i måneden – mændene

Udflugt til Egeskov
Julearrangement: 
Grundet Corona blev der ikke afholdt fælles julearrangement. Hver 

familie fik et julebesøg af en frivillig, som kom med en ”julekasse”. 
De gode historier: 

En familie har åbnede en Sushi-butik i Faaborg
Kvinderne har fået mere selvtillid og mod på at prøve noget nyt –
tager kørekort, cykler og ses mere i bybilledet.



HaarbyVågetjenesten

Har kunnet imødekomme 
næsten alle anmodninger om 
vågere

Ny aktivitetsleder:             
Annie Saabye Johansen



HaarbyFamilienetværket 2021

Grundet Corona havde vi ingen arrangementer i første halvår af 2021
Efterårsferien: torsdag d. 21. oktober var vi i Assens Bowlingcenter, hvor 

vi først spillede bowling og efterfølgende spiste frokost sammen
Torsdag d. 04. november havde vi leg og fællesspisning på Haarby 

Efterskole
Julen: grundet Corona-varianten omikron valgte vi at erstatte et 

fællesarrangement med individuelle billetter til ”Lys i Odense Zoo” (de 
fleste familier fik brugt deres billetter før zoo lukkede ned op til jul, og de 
familier, der ikke nåede det, fik mulighed for at anvende dem i 
vinterferien, hvor der igen var ”Lys i Zoo”)



HaarbyFamilienetværket 2022

Forår: Leg og hygge samt mad over bål i 
Trunderupskoven
Sommertur – undersøger muligheden for hval-safari

i Lillebælt
Efterår: evt. terrariet i Vissenbjerg / biograftur
Jul: julebanko 



HaarbyInternationalt arbejde & venskabsprojekt

Vi forsøger at samle interesserede Røde Kors afdelinger på 
Fyn til samarbejde om internationalt arbejde & 
venskabsprojekt

Ikke den store tilslutning indtil videre, men vi forsøger igen, når 
situationen vedrørende flygtninge fra Ukraine har stabiliseret sig  

Vi har i 2021 støttet et Røde Kors projekt i Myanmar



HaarbyRegnskab 2021



HaarbyRegnskab 2021

Beslutning: Regnskabet blev 
vedtaget uden bemærkninger



HaarbyAfdelingens planer for 2022

Komme godt i gang efter Corona
Skabe og vedligeholde grundlaget for at fortsætte den gode 

indsats og det gode arbejde
Være i stand til at hjælpe hvor & hvornår der er behov 

Hjælp & støtte til ukrainske flygtning
Hjælp & støtte til andre flygtning
Hjælp & støtte til øvrige med behov herfor

Rekruttering af frivillige

Beslutning:
Generalforsamlingen tilsluttede 
sig afdelingens planer for 2022



Haarby

Budget 2022

Beslutning:
Generalforsamlingen 
tilsluttede sig afdelingens 
budget for 2022



HaarbyIndkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag



HaarbyValg af medlemmer til bestyrelsen & revisorer
Næstformand Marianne Aagaard, der er på valg, modtager 

genvalg
Bestyrelsesmedlem Søren Thomsen, der er på valg, modtager 

genvalg
Begge suppleanter, Grethe Bisgaard og Tine Teilman Andersen 

er villige til genvalg, hvilket bestyrelsen indstiller
Begge revisorer Pia Larsen og Ebba Elmelund er villige til 

genvalg, hvilket bestyrelsen indstiller

Beslutning: Alle indstillede 
kandidater blev valgt uden 
modkandidater



HaarbyUddeling af årsnåle



HaarbyEventuelt

???

???
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27Kursus - Nye Bestyrelsesmedlemmer d. 22.04.2017

Lokalafdelingen i Mariupol - 2020



Haarby

11-02-2021

Haarby/Assens
2. marts: 
Vikar for Marianne 
ved møde på 
rådhuset =>
3.marts:
Møde med 
borgmester & 
kommunaldirektør =>
Enighed om 
proaktivitet 
4. marts:
Virtuelt møde med 
Røde Kors 
Landskontor
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11-02-2021 29

Haarby/Assens
9. marts: 
Møde med 
kommunaldirektør =>
Enighed om fælles 
registrering af gode viljer 
og kapaciteter
Møde med herboende & 
tilkomne ukrainere 
10. marts:
Møde med bestyrelse & 
aktivitetsledere Haarby 
Røde Kors
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Røde Kors 30

Haarby/Assens
15. marts:
Orienterer Haarby Lokalråd
16. marts:
Møde på Rådhuset for nye 
frivillige
Orienterer Landsbyens Hus, 
Jordløse
17. marts:
Landskontoret orienterer om 
”Ukrainer-loven”
Møde med bestyrelse & 
aktivitetsledere Haarby Røde 
Kors
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Røde Kors 31

Haarby/Assens
21. marts:
Ugentligt møde med 
bestyrelse & aktivitetsledere 
Haarby Røde Kors
22. marts:
Udlevering af tøj til 5 voksne 
+ 2 børn
26. marts:
Udlevering af tøj til 12 voksne 
+ 6 børn
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Red Cross / 2012

Haarby/Assens
28. marts:
Ugentligt møde med 
bestyrelse & aktivitetsledere 
Haarby Røde Kors
30. marts:
Koordinationsmøde med 
Assens Kommune
2. april:
Udlevering af tøj til 2 voksne 
+ 3 børn



HaarbyVirkeligheden rammer…

11-02-2021

Haarby/Assens
4. april:
Ugentligt møde med 
bestyrelse & aktivitetsledere 
Haarby Røde Kors
8. april:
Møde med Fipros
9. april:
Udlevering af tøj til 5 voksne 
+ 2 børn
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ASYL
…presset stiger..

11-02-2021

Haarby/Assens
12. april:
Orientering af Gummerup-
gruppen
19. april:
Ugentligt møde med 
bestyrelse & aktivitetsledere 
Haarby Røde Kors
23. april:
Udlevering af tøj til 3 voksne 
+ 3 børn
25. april:
Formandskonference
26. april:
Ugentligt møde med 
bestyrelse & aktivitetsledere 
Haarby Røde Kors
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Danish Red Cross in Ukraine
13. april 2022

35

https://www.facebook.com/DanRCUkraine/videos/1113062142594681/

https://www.facebook.com/DanRCUkraine/videos/1113062142594681/
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Tilbage i Ukraine

I Haarby er vi ved at 
finde ud af hvad 
ukrainerne har behov for 


