Formandsberetning ved generalforsamling d. 28/2-2017.

2016 har været et forrygende travlt år Røde Kors Ishøj.
De første 3 måneder af året blev brugt til at renovere den gamle danseskole, så den kunne fungere
som møbelbutik og foreningslokale.
Møbelbutikken stod klar til indvielse d. 4.marts.
I 1. halvdel af året kom der mange nye frivillige til møbelbutikken 25 personer stod klar til at åbne
butikken. Der er i 2. halvdel af året kommet yderligere 20 nye til, nogle få er også af forskellige
grunde stoppet igen. I dag er der 43 frivillige i møbelbutikken.
I 1. halvdel af året var der en del uro omkring tøjbutikken. En del frivillige stoppede, så de 12 der
var tilbage har haft en hård opgave med at holde butikken åben. Det er lykkedes, hvilket er virkelig
flot klaret. Vi har haft lørdagslukket i sidste halvdel af året
Der blev foretaget en renovering af butikken i oktober, hvor der var lukket i ca. 3 uger.
På trods af alle udfordringerne og nedgang i åbningstid gik vi ud af 2016 med en omsætning meget
tæt på det budgetlagte. Klap jer selv på skulderen for det, en flot indsats.
Der er i sidste kvartal begyndt at komme nye frivillige til butikken, så vi nu er oppe på 20, vi
mangler fortsat 10 så vi også kan holde åbent om lørdagen, men det skal nok komme.
Hverken tøj eller møbelbutikken kan fungere uden jer der er frivillige. I udviser i stor stil
engagement og tager ansvar for butikkernes drift. Tak til alle jer for dette.
Der var formandskifte i 2016. Inger Olander stoppede ved udgangen af Juni, jeg var næstformand
og tog derfor over.
Også i familienetværket er der sket forandringer. En af aktivitetslederne og en frivillig forlod
aktiviteten af personlige årsager i august.
Herefter var der 1 aktivitetsleder og en frivillig tilbage.
Efter et møde hvor vi gennemgik situationen og lagde en plan for fremtiden har vi nu fået 3+1 nye
frivillige, så familienetværket kører nu stabilt igen.
Nørklerne og manuvision har bare fungeret hele året igennem, ligesom årsindsamlingen også blev
gennemført. Vi indsamlede mindre end i 2015, men det var også tendensen på landsplan. Vi har
dog nye planer for indsamlingen i 2017, så vi kan få flere indsamlere og få alle ruter dækket.

Vågetjeneste har fungeret det meste af året med 3 vågere. Efterspørgslen har ikke været så stor så
vi har klaret det.
I sidste halvdel af året er der kommet nye til. Der er nu i alt 6 vågere og Lone Algren er ny
aktivitetsleder.
Vi har i 2016 arbejdet på at gøre vores afdeling bedre kendt i kommunen. Dette har vi gjort ved at
deltage i Byhavefestivalen og på Kræmmermarkedet.
Vi har fået en hjemmeside ( Ishoej.drk.dk) og vi forsøger at være aktive på facebook, ligesom vi
lægger opslag ud på facebooksiden ”Vores Ishøj”.
Alt i alt har det været et travlt år, men også et spændende og godt år.
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