
Referat fra generalforsamlingen	
mandag, den 24. februar 2014  kl. 19.00 i  Toldkammeret.			
Antal fremmødte: 23		
ad pkt. 1. Valg af dirigent	
Til dirigent valgtes efter bestyrelsens forslag Henrik Guhle, 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.		
ad pkt. 3.  Regnskab for 2013	
Kassereren Poul Madsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedlagt 
referatet. Der blev henvist til, at ”de store tal” jo hovedsagelig stammer fra etableringen af 
genbrugsbutikken. 		
ad pkt. 4.  Indkomne forslag	
Ingen		
ad pkt. 5. Valg af formand	
Villy Olsen ønskede efter 15 år på posten ikke at genopstille, og efter bestyrelsens forslag valgtes 
Claus Jon Jonsen til formand. Han takkede for valget og fortalte om sit hidtidige liv i Røde Kors, 
hvor han har været aktiv siden 1994 og siden 2011 har været med i bestyrelsen i Helsingør 
Afdeling.		
ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.	
På valg var Poul Madsen (som ikke ønskede at genopstille) og Ellen vom Braucke (der var villig til 
genvalg). Efter bestyrelsens forslag valgtes: Ellen vom Braucke, Bent Hunderup, Eva Krogh og 
Bjarne Bymose.		
ad pkt. 7.  Valg af suppleant	
Til suppleant genvalgtes Jens Haar.		
ad pkt. 8 Valg af revisor 	
Til revisor genvalgtes Per Thordal og til revisorsuppleant genvalgtes Jochen vom Braucke.		
ad pkt. 9 . Afdelingens fremtidige virksomhed	
Som nyvalgt formand redegjorde Claus Jon Jonsen for sine idéer for afdelingen i fremtiden.	
Efter Susanne Larsens motto ”Alle skal have en opgave”. Vi skal prøve at styrke hvervningen af 
frivillige til besøgstjenesten og til genbrugsbutikken, som har haft en fantastisk flot start, men som 
stadig kan bruge hjælpende hænder. Følgende idéer blev nævnt: Førstehjælp – Julehjælp – 
Samariter – Frivillige hjælper frivillige – Røntofte – Skoletjenesten – Jubilæet 18.04.14.		
ad pkt 10. Eventuelt  	
Willy Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem, fortalte om sit lange samarbejde med Villy Olsen og 
takkede Villy for hans mangeårige indsats i Røde Kors Olsen, og Ellen vom Braucke sluttede sig til 
takken og optalte nogle af de aktiviteter, der har været foretaget under Villy Olsens formandsskab i 
Helsingør Afdeling.		
Villy Olsen takkede også dirigenten og alle i bestyrelsen og de frivillige for deres indsats. 	
Henrik Guhle takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede ca. kl.21. 		
Referat: Ellen vom Braucke	
25.02.2014


