
Afdelingens fremtidige virke. 
Hvad skal der ske i 2020? 

 

Det er Bestyrelsens ansvar at støtte op om alle vores dygtige aktivitetsledere. 

Vi vil fortsætte med at afholde møde med alle aktivitetsledere i april og oktober 
måned. 

 

Derudover vil vi fortsat afholde sociale arrangementer for alle frivillige. 

Dette for at skabe sociale netværk og som tak for den store indsats alle gør på hver 
deres plads. 

 

Vi vil også gerne gøre Røde Kors Ishøj mere kendt i lokalområdet. 

Dette er startet i stor stil med besøg af Udviklingsminister Rasmus Prehn. 

Hans besøg gav anledning til en del omtale også udenfor lokalområdet. 

 

Hvorfor vil vi være mere kendte? 

 Det vil vi for: 

 at skaffe så mange penge som muligt til socialt hjælpearbejde. 

at få flere frivillig, vi har nemlig midlerne til at starte flere sociale aktiviteter op, men 
vi mangler frivillige. 

Nye aktiviteter kunne være: 

Cafe for hjemløse. Antallet af hjemløse i Ishøj er stigende. 

Cafe for unge ensomme. 

Aktivitet for unge mødre. 

Afholde vores egen ferielejr for børnefamilier i Ishøj. 



De nye aktiviteter kan kun komme i gang hvis vi kan finde frivillige, der brænder for 
en af ovenstående. 

 

Når alt dette er sagt, så har vi allerede i 2020 brugt mange ressourcer på at gøre en 
ny og større tøjbutik klar til åbning. 

Vi udvider vores areal fra 140 m2 til 274m2 

Vi flytter ind det gamle Danske Bank lokale d. 6. marts kl. 13 

 

Forud for dette er der lagt rigtig mange frivilligtimer i arbejdet. Tak for det til jer der 
har hjulpet. 

 

Med en ny og større butik kræver det naturligvis en større omsætning. 

Den nuværende omsætning på ca. 850.000kr, skal øges til en omsætning på 1 mill.+ 

 

Det kræver arbejde og engagement fra alle frivillige i tøjbutikken, ligesom vi har 
brug for flere frivillige til at klare det øgede arbejdspres. 

 

Jeg tror at vi har hænderne fulde i 2020 og ser frem til endnu et godt år i Røde Kors 
Ishøj. 

 

 

Venlig hilsen 

Jytte Jensen 
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