
RØDE KORS HELSINGØR

Referat af generalforsamling mandag den 27 februar 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte seniorkonsulent Henrik Guhle til dirigenthvervet, der 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og overholdt Røde Kors 
vedtægter herom. På forespørgsel fra formanden godkendte dirigenten forslag om, 
at dagsordenens punkt 2 "Beretning om afdelingens virksomhed" og dagsordenens 
punkt 4 "Afdelingens fremtidige virksomhed" kunne behandles sammen, og gav 
derefter ordet til formanden.

2.  Beretning om afdelingens virksomhed

Formanden fremhævede i sin beretning de store udfordringer Røde Kors har stået 
overfor i hele det forløbne år, hvor især flygtningekatastrofen kalder på humanitær 
indsats. Endvidere at et stort antal af Røde Kors/Røde Halvmåne medarbejdere var 
omkommet under udførelsen af deres assistance, "Det er blevet farligt at være 
nødhjælpsarbejder". Den seneste underskriftsindsamling sat i værk på initiativ fra 
RK Danmark opfordrer kraftigt regering og myndigheder til at opfordre alle nationer 
til at overholde Geneve konventionerne om beskyttelse af nødhjælpsarbejdere.

Derefter gennemgik formanden afdelingens udvikling i 2016 og fremhævede 
særlige aktiviteter som værende fyrtårne, der sikrer en fortsat positiv vækst i 2017, 
Førstehjælp, Genbrugsbutikken, Besøgstjenesten, RKI mm. Men områder som 
integration, skoletjeneste, samarbejde med URK mm. skal have mere 
opmærksomhed, ligesom afdelingens synlighed gennem Hjemmeside, FaceBook, 
Nyhedsmail mm. skal intensiveres.

Efter beretningen var der interesserede spørgsmål til beretningen, som 
generalforsamlingen herefter godkendte. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse

Kasserer Bjarne Bymose gennemgik årsregnskabet med noter og fremhævede, at 
årets positive resultat havde givet afdelingen mulighed for at kunne betale sidste og 
endelige afdrag kr.100.000 på det oprindelige etableringslån på kr. 570.000.



Resultatet for 2016 gav også mulighed for, at afdelingen kunne støtte Røde Kors 
nationale og internationale arbejde med kr. 97.000 (34% bidraget), samt at 
afdelingens overskydende driftsformue på kr. 29.000 går til støtte af projekt 
Sundhedsklinikken.

Afdelingen er økonomisk funderet, som giver en fornuftig base for fortsat positiv 
udvikling.

4.  Afdelingens fremtidige virksomhed

Der henvises til dagsordenens punkt 2.

5.  Indkomne forslag

Et medlem havde fremsendt følgende 3 forslag til behandling på 
generalforsamlingen. Alle nedennævnte forslag drejede sig om ændringer til 
bestyrelsens Forretningorden. 
Ændringer i denne er alene indenfor bestyrelsens regie og er ikke til drøftelse på en 
generalforsamling. Dirigenten var enig heri, men formanden ønskede at 
kommentere de 3 forslag.

Forslag 1: "offentlige møder, som f.eks. Generalforsamlingen skal afholdes i lokaler, 
hvortil gangbesværede har uhindret adgang."

Formanden orienterede på bestyrelsens vegne, at en sådan mulighed altid skulle 
søges. Frivilligcenteret, hvor denne generalforsamling afholdes har en elevator 
mulighed, men måske er vore andre muligheder bedre. Bestyrelsen vil være 
opmærksom herpå.

Forslag 2: "Det godkendte beslutningsreferat lægges efterfølgende ud på 
afdelingens hjemmeside under mødereferater."

Formanden redegjorde for betænkeligheden ved at lægge detaljerede referater på 
hjemmesiden, idet indholdet ofte kunne være følsomt for andre personer, 
organisationer mm., samt at bestyrelsen anvendte referatet som en slags løbende 
huskeseddel for status for aktiviteterne. Dette samtidig med, at beslutningsreferater, 
også uden bilag, ofte er meget lidt informerende. 
Men forslaget kan betragtes som en positiv vilje til, at medlemmerne gerne vil følge 
udviklingen i afdelingen mere og bedre. Initiativer om bedre opdatering af 
hjemmeside, opslag på FaceBook er nogle af de områder, som er under hurtig 
udvikling.



Forslag 3: "afdelingen søger altid at være repræsenteret ved alle relevante Røde 
Kors møder."

Formanden var meget enig heri, og henviste til Forretningsordenens stk. 20 der 
hedder "Afdelingen er altid repræsenteret ved alle relevante Røde Kors møder, så 
som repræsentantskabsmøder, formandskonferencer, netværksmøder etc."

Den efterfølgende udveksling af synspunkter viste klart, at alle deltagere ved 
generalforsamlingen har en forventning til og om, at afdelingens bestyrelse altid er 
repræsenteret, enten ved bestyrelsesmedlemmer eller ved udpegning af andre. En 
sådan opgave følger naturligt med hvervet som bestyrelsesmedlem og kan ikke 
fraviges, bortset fra særlige indtrufne omstændigheder.

Formanden nævnte, at han på afdelingens vegne ville foreslå Hovedbestyrelsen at 
søge en sådan pligt/forventning indført i Røde Kors vedtægter til behandling på det 
ordinære Landsmøde i november 2018.

Generalforsamlingens medlemmer var enig i formandens forslag, som er uden for 
den anførte dagsorden.

6.  Valg af:

a. Formand

Formanden Claus Jon Jonsen blev i 2016 genvalgt for en 2 årig periode, 
og er således ikke på valg i 2017.

b.  Medlemmer af bestyrelsen:

Bestyrelsen består dd udover formanden af:
Doris Dahl Hansen, næstformand
Bjarne Bymose, kasserer, aktivitetsleder Førstehjælp
Lene Mathiasen, aktivitetsleder Besøgstjenesten
Trine Lundbak, aktivitetsleder Integration

c.  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2017:

Doris Dahl Hansen, er villig til genvalg
Lene Mathiasen, er villig til genvalg

Både Doris Dahl Hansen og Lene Mathiasen blev genvalgt med aplaus.



Til nyvalg foreslås:

Anne Vibeke Tiernan (Viva), butiksansvarlig genbrugsbutikken

Viva blev nyvalgt, også med aplaus.

c.  Suppleanter

Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at have suppleanter, men hvis en 
situation skulle opstå, vil der naturligvis blive foreslået et medlem til opgaven.
Dirigenten var enig heri.

d.  Revisor(er) og revisorsuppleanter

Til genvalg foreslås stat.aut.revisor Michel Hansen, revisionsfirmaet Kreston, 
Hørsholm
Stat.aut.revisor Michel Hansen blev genvalgt.

7.  Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for forsamlingens 
gode ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for sikker og god håndtering af hvervet.
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