
Ordinær Generalforsamling
Røde Kors Vejle-afdeling

Torsdag den 25. februar 2016

Dagsorden:
Valg af dirigent

1. Beretning om afdelingens virksomhed
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
3. Afdelingens fremtidige virksomhed
4. Indkomne forslag
5. Valg af:

a: Formand
b: Medlemmer til bestyrelsen
c: Suppleanter
d: Revisorer og revisorsuppleanter

6. Indslag om Togo
7. Eventuelt.

Referat af Generalforsamlingen:
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Erik Dam. Der var ikke andre forslag. Erik Dam herefter valgt.
Erik Dam konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til afdelingens vedtægter  og 
dermed beslutningsdygtig. Dirigenten så frem til en god og konstruktiv generalforsamling og efterspurgte 
samtidig til en god debat fra deltagerne.
Det blev på dirigentens foranledning besluttet at lægge referatet ud på afdelingens hjemmeside 
www.rkvejle.dk

Dirigenten gav herefter ordet til afdelingens formand Lene Thorborg for

Beretning om afdelingens virksomhed:
Formanden havde opdelt beretningen i  7 hovedpunkter, der repræsenterede afdelingens primære 
funktionsområder. Herefter blev afdelingens aktivitetsområder gennemgået med hovedvægt på de mange  
”High-lights” indenfor aktivitetsområderne Førstehjælp, Samaritterne, Besøgstjenesten osv.
Gennemgangen formede sig som et causeri. Beretningen bliver i sin fulde ordlyd også lagt ud på afdelingens
hjemmeside.
Lene Thorborg appellerede til, at de forskellige aktivitetsområder i højere end nu brugte hjemmesiden mere
aktivt. Hjemmesiden er Røde Kors Vejle Afdelings ”ansigt udadtil ” og er med til at promovere Røde Kors.
Formanden nævnte udenfor beretningen, at Ungdommens Røde Kors på ny havde rettet henvendelse til
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Afdelingen med ønske om igen at blive en aktiv del af Røde Kors.
Formanden kom herefter ind på Røde Kors Vejles internationale arbejde. Røde Kors har to søjler: Det lokale 
Røde Kors-arbejde og det Internationale arbejde og begge dele lige vigtige. Afdelingen har altid betragtet 
det Internationale arbejde som centralt for det image Røde Kors skal have i den brede befolkning. 
Afdelingen har som følge heraf også vist stor villighed til at støtte nogle af de venskabsprojekter, som Røde 
Kors centralt har anbefalet. Her skal nævne projekter i Myanmar, Cambodia og Nepal.

Der ligger et stort arbejde i at formidle viden om de mange projekter som Røde Kors understøtter i u-
landene for herigennem at dokumentere, at danskernes ”støttekroner” går til de lande, hvor behovet er 
størst.

Bestyrelsesmedlem Marian Halberg Christiansen deltog i en rejse til det afrikanske land Togo sammen med 
andre Røde Kors-frivillige for at følge et projekt, som Røde Kors har sponsoreret.

Lene Thorborg afsluttede sin gennemgang med at understrege, at afdelingen er kendetegnet ved stor 
hjælpsomhed de forskellige aktivitetsområder imellem, og rettede en stor tak til de mange frivillige (p.t.320)
der gør en kæmpe indsats i hverdagen indenfor rigtig mange områder, og det var ikke svært at få nye 
frivillige til at yde en indsats.

Lene Thorborg gik herefter over til at beskrive

Afdelingens fremtidige virksomhed:
Formanden omtalte bestyrelsens mål for 2016 – således:
Øge antallet af nye medlemmer I Røde Kors
Løbende vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden; www.rkvejle.dk.  Der vil blive arbejdet på, at finde 
en PR-ansvarlig indenfor de forskellige aktivitetsområder, der skal ”fodre” hjemmesiden med nyheder.
Der vil være løbende fokus på Genbrugsbutikken, der er afdelingens økonomiske ”Cash-cow”, hvilket ses af 
afdelingens regnskab for 2015.
Der arbejdes på at etablere en ny genbrugsbutik med møbler og andre genbrugsting på Flegmade 13a i 
Vejle. Der arbejdes ligeledes med etablering af en genbrugsbutik i Jelling – hvilket imidlertid har vist sig 
mere end svært på grund af huslejepriserne. Der er hensat midler til etableringen.
Endvidere er der stærk fokus på at kvalitetssikre igangværende og kommende aktiviteter, bl.a. 
Landsindsamlingen 2016, som var en stor succes i 2015. ”Smid Tøjet-Kampagnen”. Samarittertjenesten og 
Førstehjælpskurserne.
Vi skal også mere målrettet satsepå talentudviklingen blandt vore frivillige herunder opkvalificering. Vi 
arbejder sammen med en lang række af humanitære institutioner i området herunder offentlige 
myndigheder. Et samarbejde der til stadighed udbygges.
Endelig vil vi også fokusere på ”Fundraising”. Støtte fra såvel private som erhvervsvirksomheder.

Dirigenten takkede formanden for den grundige beretning, der ikke efterlod mange spørgsmål fra 
deltagerne.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var taget til efterretning.
Næste punkt på dagsordenen var:
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Indkomne forslag:
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Afdelingens kasserer Niels Sommer fremlagde regnskabet med  ”power-point” – der viste et resultat af 
indtægtsgivende aktiviteter på Tkr. 626 på en omsætning på Tkr. 1.468.  Egenkapitalen er på Tkr. 200 på en 
balance på Tkr. 712. Regnskabet afspejler en sund økonomi.
Niels Sommer gennemgik det meget detaljerede regnskab og sammenholdt også afdelingens tal med Røde 
Kors Danmarks tal.
Hovedtallene vil efterfølgende blive lagt ud på afdelingens hjemmeside; www.rkvejle.dk
Ønskes regnskabstallene yderligere uddybet specificeret kan det ske ved henvendelse til afdelingens 
kasserer på nielssommer@mail.dk.

Dirigenten takkede kassereren for et meget detaljeret regnskab og efterspurgte spørgsmål og kommentarer 
til regnskabet. Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, der herefter blev sat til afstemning og 
enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Næste punkt på dagsordenen var:
a. Valg af Formand:

Der var ikke forslag fra forsamlingen, hvor for Lene Thorborg, der var villig til genvalg, blev valgt som
ny formand.

b. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende var på valg og villig til genvalg:
Jens Bech Andersen
Marian H. Christiansen
Henning Ransby og
Lissie Jørgensen

Peter E. Seehausen (ønskede ikke genvalg)
Kenn Lauszus (ønskede ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog følgende nye kandidater til bestyrelsen:
Margit Christensen (Ikke selv til stede, men villig til valg
Erik Dam ( Tilstede og villig til valg).
Der var ikke yderligere forslag til bestyrelsesmedlemmer, og følgende udgør den kommende 
bestyrelse, er:

Jens Bech Andersen
Marian H. Christiansen
Henning Ransby
Lissie Jørgensen
Margit Christensen og
Erik Dam
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c. Suppleanter:
Der blev ikke valgt suppleanter.

d. Revisorer og revisorersuppleanter:
Følgende revisorer var på valg:
Lene Littau og
Birthe Bjerg og begge villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater og
Lene Littau og
Birthe Bjerg blev enstemmigt valgt. Der blev ikke valgt revisorsuppleanter på generalforsamlingen.

Dirigenten foreslog, at punktet Eventuelt i henhold til indkaldelsen blev rykket frem, således at indslag om 
Togo tages efter generalforsamlingen er afsluttet.

Eventuelt:
Dirigenten efterspurgte spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.
Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden
Lene  Thorborg for afsluttende bemærkninger.
Lene Thorborg takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen med en tak til bestyrelsen for et 
godt, aktivt  og konstruktivt samarbejde og så frem til samarbejdet i 2016.

Generalforsamlingen slut.

Referent: ……………………………………………………….. Dirigent: …………………………………………………………….
Peter E. Seehausen Erik Dam
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