
Referat fra generalforsamlingen	
mandag, den 18. marts  2013, kl. 19.00 i Svingelport			
Før generalforsamlingen fortalte asylchefen, Anne la Cour Vågen, om asylarbejdet i Danmark.	
Der var 22 fremmødte.			
ad pkt. 1. Valg af dirigent	
Til dirigent valgtes efter bestyrelsen forslag Claus Jonsen, der modtog valget og erklærede 
generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og dermed lovlig.			
ad. pkt, 2.  Beretning om afdelingens virksomhed.	
Villy Olsens beretning godkendtes og vedlægges referatet.		
Claus Jonsen berettede om udviklingen i etablering af en genbrugsbutik i Helsingør. Han fortalte 
blandt andet, at de 120 Røde Kors-butikker i Danmark har en omsætning på over 100 millioner 
kroner om året, og der bliver omsat ca. 26 millioner stykker tøj. Der bliver samlet ind i 1085 
containere over hele landet.		
Der har indtil nu meldt sig 24 interessenter til at tage sig af butikken, heraf 1 butiksleder og en 
kasserer, og der er dannet en ledende gruppe på 4-5 medlemmer, der er med i den overordnede 
planlægning. 		
Alle interessenter har besøgt forskellige genbrugsbutikker i Hørsholm, Lyngby og Nørrebro, alle 
har fra begyndelsen deltaget i flere møder med Claus og med Bent Kaufmann, og de har været på 
besøg på Blegdamsvej i København for at mødes med medlemmer af Røde Kors’ 
genbrugssektion.		
Butikken tænkes etableret på hjørnet af Stjernegade og Olaigade. Der vil blive holdt møder i denne 
uge med Økonomi- og finansudvalget, og derefter går oplægget videre til genbrugssektionen, der 
så skal se på projektet. Derefter vil der blive holdt bestyrelsesmøde.		
Henrik Bie Olsen  fortalte om planerne for ”Gå-tur-vennerne”, som går ud på, at unge mennesker 
fra gymnasierne og erhvervsskolerne kan forpligte sig til at gå en ugentlig spadseretur med 
beboerne på tre af kommunens plejehjem. Eleverne kan hermed optjene points til deres cv, og de 
pågældende ældre kan dels få kontakt udadtil og dels få den friske luft, som der desværre ellers 
ikke er tid til for personalet. Der har meldt sig ca. 40 unge mennesker – indtil nu kun piger!  Men 
der kan måske komme flere.  Plejehjemmene er meget positive overfor tanken.		
Julehjælp.    Villy Olsen kom i sin beretning ind på emnet ”Røde Kors julehjælp”, og hertil 
bemærkede Susanne Larsen (Røde Kors’ præsident), at der ikke er et centralt krav om julehjælp 
fra Røde Kors’ side, men der er kommet en gave fra Egmont Fonden på 10 millioner kroner, der 
har til formål at knytte et familienetværk til udsatte familier i forbindelse med julehjælpen.		
Helsingør Afdeling har i 2011 uddelt julehjælp i samarbejde med Frelsens Hær, men det er ikke 
blevet gentaget i 2012.			
ad pkt. 3.  Regnskabet.	
Kassereren Poul Madsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedlagt 
referatet. 		
Bemærkning fra Susanne Larsen:  Der burde i forbindelse med regnskabet fremlægges en oversigt 
over, hvordan pengene fra Bøgehøjgaard oprindeligt var tænkt uddelt og hvordan status er i dag.  	



		
ad pkt. 4. Afdelingens fremtidige virksomhed.	
Vi sætter vores lid til genbrugsbutikken og håber, at ”Gå-tur-vennerne” bliver en succes.	
Vi skal huske at opdatere hjemmesiden!!			
ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.	
Doris Dahl Hansen, Lene Mathiasen og Claus Jonsen genvalgtes. Tove Christensen ønskede ikke 
genvalg.		
Til suppleant valgtes Jens Haar.		
Til revisor genvalgtes Per Thordal og til revisorsuppleant genvalgtes Jochen vom Braucke.			
ad pkt. 7. Eventuelt.	
Per Thordal mente, at man skal passe meget på, at frivillige ikke tager arbejde fra de kommunalt 
ansatte, men Susanne Larsen svarede, at man er opmærksom på problemet, og at Røde Kors’ 
frivillige godt ved, hvad frivillige må og ikke må.		
Villy Olsen takkede Tove Christensen for mange års indsats dels som leder af Besøgstjenesten og 
dels for hendes arbejde i bestyrelsen og overrakte hende et par flasker.		
Villy Olsen takkede også alle i bestyrelsen og alle frivillige for deres indsats, Claus Jonsen takkede 
for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede ca. kl.21. 		
 		
 		
Referat: Ellen vom Braucke	
20.03.2013


