Referat af generalforsamling i Hørsholm afdeling
Torsdag den 22. februar 2018
Aktivitetscentret, Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm
1 Valg af dirigent
Michael Clausen, Aktivitetsleder for Genbrug i Hørsholm, blev valgt til dirigent. Han konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen levede op til de gældende
retningslinjer for Røde Kors Danmarks vedtægter.
2 Beretning om afdelingens virksomhed i 2017
Formand Jørgen Jørgensen oplyste, at bestyrelsen bestod af syv medlemmer og en suppleant, og
at der var afholdt månedlige bestyrelsesmøder. Aktivitetslederne deltog også i
bestyrelsesmøderne. Derudover afholdt bestyrelsen et strategimøde.
Formanden nævnte herefter nogle af de tiltag, som bestyrelsen har foretaget i 2017:
• Grundet usikre lejeforhold for mødelokalerne på Usserød Kongevej 49 D, Hørsholm,
besluttedes det at søge efter et andet lejemå1, og den 8. oktober 2017 kunne lokalerne på
Savsvinget 4 indvies. Det er store og gode lokaler, og huslejen er ikke blevet højere.
• Der er indgået en form for samarbejde med Landsforeningen vedrørende Udrejsecenter
Sjælsmark, der er et center for afviste asylansøgere, dog uden administrative eller
økonomiske forpligtelser for lokalafdelingen.
• I samarbejde med Landsforeningen og andre afdelinger i Nordsjælland blev de første skridt
taget til at etablere et "Beredskab af Røde Kors frivillige i Hørsholm", og dermed har
lokalafdelingen fået endnu et aktivitetsområde.
• Bestyrelsen har med tilskud af §18-midler fra Hørsholm Kommune afholdt en udflugt for de
frivillige i lokalafdelingen til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, hvor 94 personer deltog.

Aktiviteterne i 2017
Jørgen Jørgensen gennemgik lokalafdelingens skriftlige beretning:
Butikken: For at udvide kundekredsen ud over lokalområdet blev en række initiativer igangsat, og
Røde Kors butikken formåede da også at fastholde omsætningen på niveauet fra 2017.
Initiativerne bestod bl.a. i udvidet annoncering på Facebook og i lokalpressen, særlige
"skatkammer-salg” og andre specialsalg af udvalgte donationer. Omsætningen steg godt 1
procent, godt 200 butiksfrivillige formåede at skabe et overskud med en stigning på godt 5
procent til 5,7 millioner kroner. Butikken blev derfor på syvende år Danmarks største Røde Kors
butik både overskuds- og omsætningsmæssigt til trods for, at den arealmæssigt langt fra er den
største.
Møbeldepotets omsætning udviklede sig også positivt. Trods en begrænset åbningstid på 8 timer
ugentlig blev Depotet landets 30. største Røde Kors butik. Butikkens overskud gjorde det muligt

for bestyrelsen at kanalisere væsentlige beløb til de lokale sociale aktiviteter samt til det
internationale hjælpearbejde og venskabsprojektet i Madagaskar.
Besøgstjenesten: Besøgstjenesten har som formål at formidle besøg af frivillige hos ensomme i
lokalområdet. Vi ønsker, at ensomme, som ønsker det, fremover vil få mulighed for at modtage
besøg af en Røde Kors besøgsven, for behovet er stort i Hørsholm. Der søges derfor efter frivillige.
Førstehjælpskurser: Tre instruktører har afholdt 42 kurser med i alt 355 deltagere. Der blev
afholdt kurser i "Førstehjælp for børn", "Brug af hjertestarter", "Livreddende førstehjælp" og
"Færdselsrelateret Førstehjælp". Førstehjælpsaktiviteten genererer et mindre overskud, hvilket
bl.a. muliggjorde afholdelse af gratis kurser for Røde Kors frivillige i Hørsholm.
Integration: Der ankom en del flygtninge som nye borgere, og der er herefter 44 familier med 113
børn samt 60 enlige i Hørsholm. Der forventes yderligere 25 nye flygtninge samt et antal
familiesammenførte. Der vil derfor være et stort pres på integrationsarbejdet og dermed også
behov for flere frivillige.
Der har været afholdt onsdagstræf I Røde Kors Huset, lektiehjælp og sprogtræning, fælles
madlavning, besøg i hjemmene, hjælp til at forstå breve og dokumenter, og sociale arrangementer
som fisketure og børns fritidsaktiviteter samt Røde Kors ferielejre.
Internationale projekter: Lokalafdelingen støtter Madagaskar-projektet "A dignified Life" med
5O0.000 kroner årligt. Projektet løber over en periode fra 2015 til og med 2018. Derudover er
givet yderligere 201.600 kr. i bidrag til Landsforeningens Katastrofefond. Lokalafdelingen har haft
internationalt besøg, bl.a. repræsentanter for Røde Kors Sydsudan og Nordkorea samt af
generalsekretæren for Internationalt Røde Kors i Geneve.
Julehjælp: Der blev uddelt 85 julehjælpsgavekort á 800 kroner til 65 familier og 40 gavekort á 400
kroner til enlige flygtninge i Hørsholm Kommune. Derudover blev Røde Kors Kokkedal også støttet
økonomisk i forbindelse med deres julehjælp.
Kommunikation: Røde Kors Hørsholm har fået god og positiv dækning i Frederiksborg Amts Avis
og Ugebladet. Der har været bragt artikler om afdelingens bidrag til nødhjælp, både den akutte
nødhjælp, og venskabsprojektet i Madagaskar, samt om Nørklerne og Besøgsvennerne. Facebook
og lokalafdelingens hjemmeside har været flittigt besøgt, f.eks. har hjemmesiden været besøgt
6.300 gange, hvoraf godt 5.300 besøg vedrørte butikken.
Landsindsamlingen: Indsamlingen foregik på en regnfuld 1. oktober, men 90 ruter blev alligevel
betjent. Flere af ruterne blev varetaget af Rungsted Privatskole. Der blev indsamlet 110.567
kroner, heraf cirka 20.000 kroner på MobilePay. Det var et flot gennemsnit på 1.228 kroner,
hvilket er noget over landsgennemsnittet på 1.000 kroner.
Nørklerne: 23 frivillige mødes hver tirsdag på Selmersbo Aktivitetscenter, medens 12 andre
frivillige nørkler hjemme. Der strikkes, sys børnetøj og tæpper til nødlidende og katastroferamte
områder i hele verden. Der blev afsendt 1.288 enheder til samlecentralen i Kiplev.

Vågetjenesten: 5 frivillige, inklusiv de to aktivitetsledere, har våget i 1.467 timer fordelt på 10
forløb. Der er våget på plejecentre og i private hjem. Da der ikke er vågere nok, har det ikke været
muligt at efterkomme alle forespørgsler.
"Værket", der drives i samarbejde mellem Røde Kors og Mary Fonden, er et projekt med fokus på
ensomme mennesker mellem 20 og 60 år, som inviteres til deltagelse i fælles aktiviteter. Røde
Kors Hørsholm har arrangeret aktiviteter for to hold med cirka 10 deltagere på hver. Aktiviteterne
har drejet sig om både lokale arrangementer og om landsdækkende initiativer som "Danmark
spiser sammen". Få grund af mangel på frivillige er Værkets aktiviteter ophørt.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Michael Rolf Jacobsen gennemgik nøgletallene i regnskabet for 2017, som viser et samlet
overskud på 4.432.938 kroner, hvoraf knapt 4 millioner kroner sendes videre til Landsforeningen.
På spørgsmål om, hvilke sociale aktiviteter, der var indeholdt i de figurerende 420.733 kroner,
svarede Michael, at det var bidrag til integrationsopgaverne, Værket og julehjælpen samt tilskud
til udflugten til Andelslandsbyen i Holbæk.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4 Afdelingens fremtidige virksomhed
Jørgen Jørgensen orienterede om, at i 2018 vil bestyrelsen have særligt fokus på:
• En øget tilgang af nye frivillige, og ligesom i 2017 afholde flere Åbent-hus-arrangementer
for at introducere eventuelle kommende frivillige for lokalafdelingens arbejde.
• Det forventede øgede pres på integrationen og derved behovet for yderligere frivillige.
• En øget synlighed - i lokalområdet, men også på både hjemmesiden og Facebook
• Den nye aktivitet - "Beredskabet til indsættelse af humanitær indsats i tllfælde af større
ulykker".
• Udrejsecentret for afviste asylansøgere Sjælsmark
Formanden afsluttede orienteringen med at nævne, at han i 2017 havde haft arbejde i udlandet,
og at han derfor ville takke bestyrelsen og især næstformand Ole Persson for det ekstraarbejde
det havde givet.
5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
6 Valg
Formand: Jørgen Jørgensen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år: Ole Persson, Michael Rolf Jacobsen, Rachel Moldavsky
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, valgt for 1 år: Charlotte Millung Rasmussen
Revisor valgt for 1 år: Revisionsfirmaet Kreston i Hørsholm.
Dirigenten Michael Clausen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Sign. af Michael Clausen (dirigent) og Lise Frimodt (referent)

