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Generalforsamling i Røde Kors´ Højer afdeling - afholdt 
mandag den 22. februar 2018 

 

Formandens beretning 

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation 

 Vi hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i 
bilen til krige på den anden side af jorden. 

 Flere end 17 millioner frivillige i 190 lande udgør kernen i Røde Kors. Alene i 
Danmark er vi mere end 25.000 frivillige – heraf omkring 40 i Højer. 

 Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé. 
Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, race eller religion. 

 Vi er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik. Vi har 
holdninger, og vi taler de sårbares sag.  
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 Næsten 200.000 danskere støtter vores arbejde. Nogle giver et månedligt 
bidrag. Andre støtter os med et beløb, når katastrofen rammer. Røde Kors 
sikrer, at jeres penge bruges fornuftigt, dér hvor de gør allermest gavn.  

Røde Kors er tit omtalt i pressen. Det hjælpearbejde Røde Kors yder i Syrien er 
desværre stadigvæk en yderst vigtig del af den samlede indsats. Seks års krig har 
haft ufattelige menneskelige konsekvenser. Halvdelen af landets befolkning er 
tvunget på flugt. Civile sulter, fordi de er fanget i krigszoner afskåret fra basale 
fødevarer. Næsten halvdelen af krigens ofre er børn, der vokser op midt i 
rædslerne og risikerer alvorlige ar på sjælen. 

 

 13,5 millioner syrere har brug for humanitær hjælp 

 6,6 millioner er fordrevet fra deres hjem og opholder sig stadig i Syrien 

 4,8 millioner er flygtet til nabolande som Libanon, Tyrkiet og Jordan 
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Som altid, når der er en humanitær katastrofe, er Røde Kors først på pletten for at 
hjælpe dem, der lider nød. Det er muligt, fordi Røde Kors er en 
verdensomspændende organisation, hvis vigtigste mål er at hjælpe mennesker i 
nød. Det være sig på grund af fattigdom, ensomhed, jordskælv eller krig. Det være 
sig i Syrien, i Zimbabwe eller i Højer.   

Vi ved alle, at der er en masse organisationer, som er afhængige af indsamlinger. 
Røde Kors er én af dem. Mange har deltaget i den årlige indsamling i oktober. Det 
er undtagelsen, at høwringer ikke vil støtte Røde Kors.  I 2017 oplevede vi for 
første gang, at der kun var én, der havde meldt sig som indsamler. Vi besluttede 
derfor, at vi desværre ikke kunne samle ind til Røde Kors. Vi håber mange 
tilmelder sig i år, så vi på den måde kan støtte det kæmpearbejde, som Røde Kors 
udfører ude og herhjemme.  

Røde Kors har brug for rigtig mange penge. Hovedkontoret modtager også penge 
fra os. Vi sender hvert år 34% af vores overskud til Røde Kors i København. 249 
andre afdelinger støttede på samme måde Røde Kors´ arbejde. Men det er ikke 
bare Røde Kors afdelingerne, der skaffer midler. Virksomheder og staten yder 
også store bidrag til arbejdet. 

Røde Kors´ indtægter er på ca. 1 milliard kroner. Jeg har indtryk af, at mange 
danskere tror, at mange af de penge, der bliver samlet ind, går i de forkerte 
lommer. Jeg vil gerne vise, hvordan Røde Kors anvendte de mange penge: 

Når jeg støtter med 100 kr., hvad betaler jeg så til? 

Det afhænger af, i hvilken sammenhæng du har støttet, da vores indsamlinger 
støtter forskellige formål og udgifterne varierer. Generelt fordeler 100 kr. doneret 
til Røde Kors sig sådan: 

39 kr. til katastrofer og nødhjælp 
20 kr. til udviklingsarbejde og katastrofeforebyggelse 
12 kr. til genbrugsaktiviteter 
9 kr. til hjælpearbejdet i Danmark 
6 kr. til administration 
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5 kr. til at samle flere penge ind 
2 kr. til førstehjælp og samaritter 
2 kr. til informationsvirksomhed og øvrige udgifter 
1 kr. til øvrige udgifter 
4 kr. overført til næste år 

Personligt er jeg tryg ved den måde Røde Kors administrerer midlerne på. Bl.a. går 
kun 6 % går til lønninger og administration. 

 

Nu vil jeg så rette blikket mod Højer og fortælle jer lidt om, hvad vi i Højers 
Røde Kors lavede i 2017. 

 

Vi er alle ulønnede frivillige. Vi gjorde vores bedste – ikke dermed sagt, at vi ikke 
kunne have gjort mere – men jeg synes, vi udrettede en hel del. 

 Vi har en bestyrelse, som er fuldtallig og aktiv. I 2017 holdt bestyrelsen 6 
bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Vi er i Højer glade for, at vi i 
Højer har en bestyrelse, hvis medlemmer er rigtig gode til at arbejde 
sammen.  

 Vi deltog i Fåremærken med en tombola, som i 2017 gav et flot overskud på 
18.000 kroner – ca. det samme som året før. 

 I oktober afvikledes den årlige indsamling til Røde Kors. 
Indsamlingsresultatet for vores afdeling var ikke godt. Vi klarede kun at 
indsamle 0 kroner. Vi havde som nævnt valgt, at vi med kun én indsamler 
ikke kunne hjælpe. 

 Vi arrangerede en julesammenkomst for alle frivillige og de ældre, som 
nyder glæde af besøgstjenesten. Sidste år fik vi lov til at bruge Digeskolens 
bibliotek og køkken.  For første gang i afdelingens historie havde 
bestyrelsen (med Rie i spidsen) besluttet, at alle blev inviteret til julemiddag 
med flæskesteg med traditionelt tilbehør. Selvfølgelig var der også masser 



5 

 

af julesange/sønderjydsk fortælling og ikke mindst pakkeleg. Det blev en 
rigtig god optakt til julen. 

  I august afvikledes den årlige udflugt med over 30 deltagere. Turen gik til 
Vadehavscentret. Turen afsluttedes med en god middag. Turen blev 
muliggjort med et kommunalt tilskud. 

 Normalt giver Sparekassefonden os et tilskud til de nævnte arrangementer.  
Det skete også i år. Vi fik en anerkendelse på 2000 kroner og tusind tak for 
den assistance. Det gjorde det muligt at honorere de frivilliges store indsats 
med en julemiddag. 

 Bestyrelsen besluttede i lighed med tidligere år, at vi gerne ville give børn, 
som ellers ikke ville have mulighed for at holde en spændende 
sommerferie, et lejrskoleophold på Kongeådalens Efterskole. Via vores 
bidrag til Kommunekredsen finansierede vi 4 børns deltagelse i årets 
sommerlejr. Vi fandt, at de penge var velanvendte – og jeg kan da fortælle 
jer, at det var en stor oplevelse for de børn, der deltog. Udvælgelsen blev 
lavet af socialforvaltningen, som har det største kendskab til familiernes 
behov og muligheder. 

 Røde Kors kunne i 2017 være med til at gøre trængende børnefamiliers jul 
til en god jul. Tønder Kommunes socialforvaltning med Tove Eskelund i 
spidsen fandt frem til de familier, der havde hårdest brug for hjælp. Vores 
hjælp blev også her formidlet gennem vores medlemskab af 
kommunekredsen. Vi fik af Røde Kors i København tildelt 120 (mod 80 i 
2016) gavekort til COOPs butikker. Behovet for julehjælp har aldrig været 
større. Ikke alle, der havde behov blev hjulpet. Det var også i 2017 Højer 
afdelingen, som administrerede julehjælpen 

 Afdelingen støttede i 2017 Røde Kors´ aktiviteter med bl.a. et bidrag til 
katastrofefonden på 35.000 kr. 
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 Vi har et stabilt antal 
nørklere, der mødes hver 14. 
dag og strikker og syr tøj til 
stor glæde for fattige i 
Ukraine og andre steder på 
kloden. Ud over det skal man 
ikke undervurdere 

betydningen af det sociale samvær.    

 Besøgsvennerne bruger noget af deres fritid på 
at besøge og hjælpe de mennesker i Højer, der 
ikke har familie eller som bare har behov for 
én at snakke med. Käthe Christensen er som 
nævnt sidste år vores afdelingsleder for de 
aktiviteter, som Birgit Lund tidligere har styret.  

 I 2013 indgik vi en samarbejdsaftale med Tønder Kommune, som betød, at 
vi kunne tilbyde ældre medborgere ledsagelse til læge eller hospital. Jeg 
nævnte sidste år, at tilbuddet kun bliver brugt i begrænset omfang, men 
bestyrelsen har besluttet at tilbuddet fortsat skal være en del af afdelingens 
aktiviteter. I samarbejde med Tønder afdelingen er vi desuden med i 
vågetjenesten, som betyder, at ingen behøver af dø alene i vores område  

 Vores butik i Skolegade er 
vores største indtægtskilde.  
Dankortterminalen og Mobil  
Pay har vist sig at være et plus 
for butikken. Der blev solgt tøj 
for 156.000 kroner. 
Bestyrelsen er vældig tilfreds 
med den store indsats, de 
frivillige i butikken yder. 
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 Nordisk Film skulle sidste år optage nogle scener i Højer. De ville gerne leje 
butikken, hvilket gav os en uventet indtægt på 5000 kroner. 

 Vi har et tæt samarbejde med kommunekredsen, som består af alle 
afdelingerne i Tønder Kommune, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro, 
Tønder Nr. Rangstrup og os. Samarbejdet er rigtig godt. 
Kommunekredsen har ansvaret for flygtningearbejdet, 
førstehjælpsaktiviteterne, samaritter virksomheden, julehjælpen og 
feriebørnene. 

 Lis Brydebøl har i mange år haft ansvaret for flygtningearbejdet, men 
hun besluttede sidste år, at hun ønskede at stoppe. Der opstod lidt af 
en krise, som endnu ikke er løst 100%. Det blev på et møde besluttet, 
at hver afdeling fremover selv skal have ansvaret for det praktiske 
flygtningearbejde, mens økonomien stadigvæk skal være 
kommunekredsens ansvar. Vi har været så privilegerede, at Lis har 
sagt ja til at være Højer afdelingens leder for flygtningearbejdet. Tak 
for det.  

Alt i alt må jeg sige, det har været et godt år. Vi har gjort vores bedste og har stort 
set nået de mål, vi satte os, da vi sidst havde generalforsamling. 

 

I samme åndedrag vil jeg nævne, at vi fortsætter de nuværende aktiviteter i 2017. 
Det vil sige, at: 

 Vi vil gøre en indsats for at øge medlemstallet. Vi er p.t. kun 76 medlemmer 

 butikken fortsætter som hidtil   

 nørkler aktiviteterne fortsætter i samme gode gænge  

 vågetjenesten fortsættes 

 besøgs og ledsagertjenesten fortsætter   
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 der bevilges midler til udsatte børns ferieophold 

 der kan bevilges midler til julehjælp 

 arbejdet i kommunekredsen fortsætter 

 vi bidrager bedst muligt til Røde Kors internationale arbejde blandt andet 
ved at yde et stort bidrag til katastrofefonden 

 Vi vil sætte alle sejl til for at kunne yde vores bidrag til landsindsamlingen i 
oktober 

 

På vegne af bestyrelsen 

Henning Brogaard 
 

 

 

 

 

 

 

 


