
 

 

  
 

                                 RØDE KORS HELSINGØR AFDELING 
 

                                          GENERALFORSAMLING 
                                       
                                       Mandag den 4 februar 2019, 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 202 medlemmer havde modtaget indkaldelse per brev poststemplet 14 
januar. Formanden beklagede, at det ikke var lykkedes for PostNord at få alle breve frem, 
og indenfor den forventede frist på 5 dage. Bestyrelsen vil forsøge at indhente mailadres-
ser på alle medlemmer og bruge den fremgangsmåde ved indkaldelsen i 2020 eller se-
nere. 
 
 

2.    Beretning om afdelingens virksomhed 
 
Formanden Claus Jon Jonsen beretter om afdelingens virksomhed i 2018 og vil foreslå di-
rigenten, at dagsordenens punkt 4: "Afdelingens planer for de kommende år" også be-
handles under dette punkt på dagsordenen. 
 
Ad 2. Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 
 
Formanden fremhævede i sin indledning, at der igen i 2018 havde været meget brug for 
indsats fra Røde Kors, og nævnte især de mange personer i Danmark, der af flere årsager 
står udenfor de fællesskaber, som alle har brug for at være en del af for at kunne håndtere 
de mange udfordringer, som livet kan byde det enkelte menneske. 
 
Udenfor Danmark har mere end 70 mio. flygtninge som på grund af krig, tørke, sult, klima-
ændringer mm meget brug for en indsats fra Røde Kors. 
 



 

 

Formanden fremhævede endvidere i sin beretning Manifestet om at gøre Medmenneske-
lighed til en folkesag, som var vedtaget på Røde Kors Landsmøde i November 2018, og 
bad bestyrelsesmedlem Jens Elsig om at uddybe grundlaget for Manifestet. Jens Elsig har 
som medlem af Hovedbestyrelsen for Røde Kors deltaget i arbejdet hermed.  
 
Herefter omtalte Formanden udviklingen af afdelingens aktiviteter i 2018 og understre-
gede, at Afdelingernes Internationale Arbejde AIA, Besøgstjenesten, Butik, Ferielejr, Før-
stehjælp, Julehjælp, RKI, er afdelingens faste kerneaktiviteter, som med fortsat forankring 
og videreudvikling vil kunne sikre en fortsat positiv udvikling for afdelingen, men som også 
kunne give plads til overvejelser om opstart af andre aktiviteter, som fx Frivillig Familieven, 
Patientstøtte, Sorggruppe, Møbelbutik. 
 
Formanden redegjorde herunder for afdelingens fortsatte deltagelse i AIA projekt Togo, og 
bekræftede afdelingens fortsatte støtte til AIA projekter. Afdelingen kunne glæde sig over, 
at Bente Kryger (frivillig i butikken) var blevet valgt til deltage i en uddannelses/viden rejse 
til Kenya under AIA. Bente vil efter formandens beretning fortælle om turen til Kenya. 
 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 
 
Efter en kort pause fortalte Bente Kryger om sin opgave som delegeret til besøget i Kenya. 
Det blev klart understreget, at dette var et synligt bevis på, at indsamlede og indtjente mid-
ler hos Røde Kors rækker langt for at hjælpe sårbare internationalt. 
 
 

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse. 
 
Ad 3. Kasserer Bjarne Bymose gennemgik afdelingens årsregnskab, som var næsten lige 
så godt som året før. Det er igen butikkens resultat, der er betydende for afdelingens øko-
nomiske udvikling. Resultatet viser, at afdelingen for 2018 kunne støtte Røde Kors arbejde 
med kr. 84.000 som 34% bidrag samt kr. 79.000 i overskydende driftsformue. 
 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab. 

 

4.   Afdelingens planer for de kommende år. 
 
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 general-
forsamlingen den 4 februar, således den 24 januar. Jvf. Røde Kors vedtægter # 10 
stk. 5.) 
 
Ad 5. Der var ikke fremkommet forslag 
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6.    Valg af: 
 
a. Formand 
 
Formanden Claus Jon Jonsen blev i 2018 genvalgt for en 2 års periode og er således først    
på valg i 2020. 
 
b.  Medlemmer af bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen består dd udover formanden af: 
 
Jens Elsig, næstformand, nyvalgt 2018. 
Bjarne Bymose, kasserer, aktivitetsleder Førstehjælp, genvalgt 2018 
Viva Tiernan, aktivitetsleder, Familienetværk/Integration, nyvalgt 2017 
Lene Mathiasen, aktivitetsleder Besøgstjenesten, genvalgt 2017. 
 
Det blev noteret, at Doris Dahl Hansen var udtrådt af bestyrelsen. 
                       
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
Viva Tiernan, villig til genvalg. 
Lene Mathiasen, villig til genvalg. 
 
Begge blev genvalgt med applaus. 
 
 
Tll nyvalg foreslås: 
 
Hanne Worm, butiksleder. 
 
Hanne Worm blev nyvalgt med applaus. 
 
                       
c.   Suppleanter 
 
Bente Kryger, AIA delegeret til Kenya meldte sig som kandidat. 
 
Bente Kryger blev valgt med applaus. 
 
Dirigenten anmodede bestyrelsen om at søge en ekstra  suppleant fremover. 
 
d.    Revisor/er  
 
Til genvalg foreslås stat.aut.revisor Michel  Hansen, Revisionsfirmaet Kreston, Hørsholm. 
 
Michel Hansen blev genvalgt med applaus. 
 



 

 

7.   Eventuelt.  
 
Ad 7.  Et medlem forespurgte om årsagen til at afdelingen benyttede Frivilligcente-
ret til generalforsamling i stedet for Svingelport, og formanden fortalte, at bestyrel-
sen fandt Centeret mere egnet. 
 
Formanden understregede under dette punkt på dagsordenen det gode samar-
bejde, som afdelingen havde med Helsingør Kommune. 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, erklærede generalforsamlingen af-
sluttet, og formanden takkede dirigenten for god assistance. 
 
Mødet hævet. 
 
6 februar 2018 
 
 
 
 
Referent Claus Jon Jonsen 
 
 
 
............................................... 
Dirigent Bo Hansen 


