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Dansk Røde Kors 

Tølløse afdeling 

 

Beretning for Røde Kors Butikken 2009 

v/Margit Nørrevang 

 

Røde Kors Butikken på Industrivej åbnede torsdag den 24. september for 10 år siden. 

Mange tanker og overvejelser gik forud, før vi turde kaste os ud i dette projekt, men det 

har været 10 spændende og udfordrende år, som har bevist, at satsningen var god nok. 

 

2008:                                                    2009: 

Tøj:           kr. 367.200,-                        kr. 390.080,-                   +  kr. 22.880,- 

Møbler:     kr. 105.930,-                        kr.   99.140,-                    -  kr.   6.790,- 

Bolignips: kr.  251.281,-                        kr. 273.340,-                   +  kr. 21.959,- 

 

Møbelsalget er igen faldet, det er ikke fordi kunderne ikke vil købe, men fordi vi ikke får 

doneret så mange møbler. Det er sikkert krisen, der spiller ind, mon ikke den danske 

befolkning snart igen begynder at købe nyt, så vi modtager flere møbler igen. 

Salget af tøj og nips viser jo også, at kunderne meget gerne vil handle hos os. 

Omsætningen er selvfølgelig afhængig af mængden og kvaliteten af donerede ting, vi er 

meget glade for, at giverne tænker på os, men vi er altid modtagelige for endnu flere gode 

ting til salg i butikken. 

 

Der er mange arbejdsopgaver her i butikken, det har vi heldigvis 33 frivillige til, de yder en 

kæmpe indsats, som resulterer i mange gode kroner til Røde Kors´s arbejde. 

En ekstra arbejdsopgave i år var renovering af butikkens tøjafdeling. Fra torsdag aften den 

5. til søndag den 8. februar lykkedes det at forny lokalet, der blev malet lagt nyt tæppe, 

flyttet om på inventar og tilføjet nyt. Det havde slet ikke kunnet lade sig gøre ude den 

enorm store opbakning fra personalet og samaritterne, det var nogle travle, men også 

sjove og hyggelige dage, og resultatet er blevet rigtig godt. 
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Efter 10 indbrud, hvor ærgrelser, utryghed og frustrationer fyldte meget i dagligdagen, fik vi 

installeret tyverialarm i huset. Der har ikke været forsøg på indbrud siden, sikke en lettelse 

for alle. 

 

Nyt år og nye udfordringer venter! 

Som fortalt i formandens beretning, er spørgsmålet om moms på salg i 

genbrugsforretninger stadig uafklaret. Røde Kors vil hele tiden holde os orienteret om 

udviklingen i denne sag, men vi håber, vi også fremover slipper for denne forpligtigelse. 

 

Blå Kors åbner genbrugsforretning på Tølløsevej i marts måned, vi byder vores nye 

kollegaer velkomne. Konkurrence er slet ikke så ringe endda, erfaringen viser, at jo flere 

forretningsmæssige tilbud der er i en by, jo flere kunder kommer der til. 

 

Alle frivillige, der er registrerede i Landskontorets database, vil fremover få bladet 

FRIVILLIG, det første nummer er allerede sendt ud, og hvem er igen kommet i mediernes 

søgelys?. Det er såmænd Esther. 

 

Vi kan glæde os over endnu et godt år i Røde Kors Butikken her i Tølløse, lad os fortsætte 

i samme spor i 2010. 

 

 

 

 

 

 


