
 

 

  
 

                                 RØDE KORS HELSINGØR AFDELING 
 

                                          GENERALFORSAMLING 
                                       
                                       Onsdag den 24 januar 2018, kl. 19:00 
                              Frivilligcenteret, Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør 
 
 
 
 
Referat af generalforsamlingen: 
 
 

Dagsorden: 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at seniorkonsulent Bo Hansen fra Røde Kors 
Landskontor leder os igennem dagsordenen. 
 
Ad 1.  Bo Hansen blev valgt til dirigenthvervet, og erklærede generalforsamlingen 
lovligt indvarslet, idet alle 176 medlemmer havde modtaget indkaldelse per brev 
poststemplet 5 januar, således mere end 19 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
 

2.    Beretning om afdelingens virksomhed 
 
Formanden Claus Jon Jonsen beretter om afdelingens virksomhed i 2017 og vil foreslå 
dirigenten, at dagsordenens punkt 4: "Afdelingens fremtidige virksomhed" også behandles 
under dette punkt på dagsordenen. 
 
Ad 2. Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter 2 og 4 blev behandlet samtidig 
og gav derefter ordet til formanden. 
 
Formanden aflagde beretning og gennemgik udviklingen af afdelingens aktiviteter i 
2018 og understregede, at Besøgstjenesten, Butik, Ferielejr, Førstehjælp, Julehjælp, 
RKI, AIA, er afdelingen faste aktiviteter, som med fortsat forankring og 
videreudvikling ville sikre en fortsat positiv udvikling for afdelingen, men som også 
kunne give plads til overvejelser om opstart af andre aktiviteter, som fx 
Familienetværk, Patientstøtte, Ung Butik, Møbelbutik mm. 
 
Under beretningen omtalte formanden værdien af Røde Kors 7 principper, som er 
foreningens ubrydelige værdigrundlag, og som har stor betydning for afdelingens 
deltagelse i AIA, afdelingernes internationale arbejde.  
 



 

 

Som særlig gæst fortalte Helena Bardenfleth levende om sin deltagelse i AIA projekt 
Liberia, hvor Røde Kors gør en stor indsats for at skabe et modstandsdygtigt 
samfund, der er plaget af borgerkrig og eftervirkningerne af ebola. 
Helena fik stor aplaus for sit indlæg. 
 
Formanden redegjorde videre for afdelingens fortsatte deltagelse i AIA projekt 
Togo, og kunne orientere om, at afdelingen af sit overskud kunne støtte AIA projekt 
Palæstina med kr. 100.000 med det sigte blandt andet at yde psykosocial støtte til 
unge, naturligvis i samarbejde med Palæstina Røde Halvmåne. 
 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning med aplaus. 
 
 
 
 
 
 

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse. 
 
Ad 3. Kasserer Bjarne Bymose gennemgik afdelingens årsregnskab, og 
generalforsamlingen tog det positive resultat til efteretning med aplaus. 
 
 
 
 
4.   Afdelingens fremtidige virksomhed 
 
Ad. 4 blev behandlet under punkt 2. 
 
 
5.   Indkomne forslag 
 
(Såfremt forslag skal behandles på generalforsamlingen skal dette fremsendes til 
bestyrelsen ved formanden clausjonsen@hotmail.com senest 10 dage før 
generalforsamlingen den 24 januar, således den 13 januar. Jvnf. Røde Kors 
vedtægter # 10 stk. 5.) 
 
Ad 5. Der var ikke fremkommet forslag. 
 
 
 
 
 

6.    Valg af: 
 
 
                   a. Formand 
 
                    Formanden Claus Jon Jonsen blev i 2016 genvalgt for en 2 års periode, 
                     og er således på valg i 2018, og er villig til genvalg. 
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Ad a. Formanden Claus Jon Jonsen blev genvalgt med aplaus. 
 
 
                      b.  Medlemmer af bestyrelsen: 
 
                      Bestyrelsen består dd udover formanden af: 
                      Doris Dahl Hansen, næstformand, genvalgt 2017 
                      Bjarne Bymose, kasserer, aktivitetsleder Førstehjælp, genvalgt 2016 
                      Viva Tiernan, aktivitetsleder, Familienetværk/Integration, nyvalgt 2017 
                      Lene Mathiasen, aktivitetsleder Besøgstjenesten, genvalgt 2017. 
 
                      Det blev noteret, at Trine Lundbak var udtrådt af bestyrelsen. 
                       
 
                      Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2018: 
 
                      Bjarne Bymose, kasserer/aktivitetsleder Førstehjælp, villig til genvalg. 
 
Ad b.             Bjarne Bymose blev genvalgt med aplaus.  
          
                      
 
 
                     Tll nyvalg foreslås: 
 
                      Jens Elsig 
                       
                      (Jens Elsig har igennem mange år været formand for Røde Kors Struer  
                      afdeling, er nyvalgt medlem af Hovedbestyrelsen for Røde Kors, og er   
                      tilflyttet hjemstavnskommunen Helsingør) 
 
 
Ad b.             Jens Elsig blev nyvalgt med aplaus. 
 
               C.   Suppleanter 
 
                      Pt. Ingen kandidater. 
 
Ad c.             Dirigenten anmodede bestyrelsen om at søge suppleantmuligheder  
                      fremover. 
 
               D.    Revisor/er  
 
                      Til genvalg foreslås stat.aut.revisor Michel  Hansen, Revisionsfirmaet 
                     Kreston, Hørsholm. 
 
Ad D.             Michel Hansen blev genvalgt med aplaus. 
 
 
 

   7.   Eventuelt.  
 



 

 

Ad 7           Det blev af et medlem foreslået, at et foto ved gennemgangen af  
                   Besøgstjenesten skulle have et mere tidsvarende foto af besøgs- 
                   ven/modtager. Der var enighed herom. 
 
                   Et medlem fremhævede, at der skulle gøres en indsats for at  
                   Generalforsamlingen havde adgang til frivilligcenterets elevator, 
                   idet trapperne til 4 sal var udfordrende for mange. Bestyrelsen 
                   undersøger dette. 
 
(Den anførte dagsorden efterfølger Røde Kors vedtægter #10 stk.6 og er gældende 
for alle Røde Kors afdelinger) 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, erklærede generalforsamlingen 
afsluttet, og formanden takkede dirigenten og revisionen for god assistance. 
 
Mødet hævet. 
 
25 januar 2018 
 
 
 
 
dirigent Bo Hansen 


