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Røde Kors

Referat af generalforsamling i Hørsholm afdeling torsdag den 21. februar 2019

Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm

1.

Vals af dirieent
John Frese, aktivitetsleder for Førstehjælp, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt, og at dagsordenen levede op til de gældende retningslinjer for Røde Kors Danmarks vedtægter.

2.

Året der eik i 2018

Formand JØrgen JØrgensen oplyste, at bestyrelsen bestod af 7 medlemmer og 1 suppleant, og at der var

afholdt bestyrelsesmøder hver 6. uge. Aktivitetslederne deltog i bestyrelsesmøderne. Derudover afholdt
bestyrelsen 1 strategimøde.

Formanden nævnte nogle af de områder, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i 2018:

o Landsforeningen introducerede en "vejledning vedrørende Persondataforordningen" gældende for hele

Røde Kors i Danmark. Den har givet nogle udfordringer som kan forekomme besværlige, men

nødvendige for at bevare et troværdigt Røde Kors.

o I samarbejde med Landskontoret og andre afdelinger i Nordsjælland blev de første skridt til at etablere

et "Beredskab af Røde Kors frivillige i Hørsholm" allerede foretaget i 2OL7 , og projektet til etablering af
et sådant katastrofeberedskab er fortsat i 2018.

o Bestyrelsen har med tilskud af §18-midler fra Hørsholm Kommune afholdt en udflugt for de frivillige i

lokalafdelingen til herregården Holsteinsborg ved Næstved. På turen deltog 92 personer.

. Røde Kors Hørsholm løste lokale, sociale opgaver i'ned aktiviteter, der kostede 484.367 kr. Den

overvejende del af beløbet er gået til aktiviteter i forbindelse med integration af flygtninge og
familiesammenførte.

e Afdelingens bidrag trl Røde Kors Londsforening udgjorde i alt 2.233.738 kr.

r Til internotianale hjælpeoktioner blev ydet 3.100.000 kr., fordelt med 2.600.000 kr. til Landsforeningens

Katastrofefond og med 500.000 kr. til venskabsprojektet "A dignified Life" på Madagaskar, et beløb

som afdelingen årligt har givet i perioden fra 2015 til og med 2018.

Aktiviteterne i 2018

JØrgen Jørgensen gennemgik lokalafdelingens skriftlige beretning.

Besøgstjenesfen: Besøgstjenestens formål er at formidle besØg af frivillige hos ensomme i lokalområdet.

Der har været en begrænset aktivitet i årets løb, og derfor søges der efter frivillige, så der bliver mulighed

for at gennemføre flere besØg.



Anne Gruelund, den hidtidige aktivitetsleder, ønsker ikke at fortsætte, og lokalafdelingen søger derfor også

en ny aktivitetsleder for Besøgstjenesten.

FØrstehjælpskurser:

Fire instruktører har holdt 41 kurser med 393 deltagere.
Der har været afholdt kurser i:

. "Basal f6rstehjælp"

. "Brug af hjertestarter"

. "Udvidetførstehjælp"

. "Førstehjælp for voksne med ansvar for b67n"

. "Færdselsrelateretf6rstehjælp"
Aktiviteten genererer et mindre overskud, som gør det muligt at afholde gratis kurser for RØde Kors
frivillige i Hørsholm.

Butikken: Butikken har en stærk profil i lokalområdet, og er på 8. år landets største Røde Kors

genbrugsbutik. Den beskæftigede i gennemsnit godt 200 frivillige, hvis arbejde skabte et overskud på 6,0
mio. kr. Det svarer til, at hver frivillig har indtjent ca. 30.000 kr. til hjælpearbejdet i Danmark og den 6vrige
verden.
For til stadighed at udvide kundekredsen ud over selve lokalområdet blev annonceringen på Facebook og i

lokalpressen intensiveret, og særlige "skatkammer''-salg og andre specialsalg af udvalgte donationer var
med til at øge indtjeningen.
Da den hidtidige leder af butikken, Michael Clausen, ønskede at trække sig tilbage, overtog Leif B. Johansen
posten som aktivitetsleder.

lntegrotionen.' Der er indgået en aftale mellem Hørsholm kommune og Røde Kors Hørsholm om
integrationsarbejdet. Kommunen har en række lovmæssige forpligtelser, som den skal tage sig af, medens

integrationsaktivitetens opgaver er af social og humanitær karakter.

Ca. 50 frivillige har iværksat aktiviteter for de 330 flygtninge og familiesammenførte hustruer og børn, som

befinder sig i kommunen.
Den største aktivitet er onsdagscafeen, hvor ca. 40-50 personer samt ca. 10 frivillige deltager. I cafeen ydes

lektiehjælp, sprogtræning, fælles madlavning, og ved hjælp af tolke gives der oplysninger om danske
forhold, således at integrationen fremmes. Derudover arrangeres ture til kulturelle seværdigheder og andre
arrangementer.
Der er opstartet et haveprojekt, hvor 15 familier er tildelt en mindre jordlod ved Lågegyde.

Lokalafdelingen har finansieret køb af brugte cykler til flygtningene.
De mange aktiviteter samt stadig nye flygtninge betyder, at der fortsat er brug for flere frivillige.

Julehjælp: I 2018 forøgedes antallet af ansøgninger tiljulehjælp med 10 %.

Der blev uddelt gavekort å 800 kr. til 104 familier (både nye og gamle borgere) samt 35 stk. å 400 kr. til
enlige flygtninge.

I nte r nationa le p roje kte r :

Projekterne støtter venskabsprogrammets tre hovedformå1, som er:
. At yde konkret bistand til udsatte befolkningsgrupper
. At sikre en udvikling af de Røde Kors selskaber vi samarbejder med
. At befordre en mellemfolkelig forståelse



Madagaskar projektet: "A dignified Life for Children" - Røde Kors Hørsholm har støttet med 500.000 kr.
årligt i perioden 2015-2018
Krigen i Yemen gav anledning til en akut støtte til ofrene for krigen.

Londsindsamlingen: Der blev indsamlet 59.980 kr. på 60 ruter. Det er noget mindre end tidligere år.

MobilePay bruges nutil2O% af donationerne, så inden længe er raslebøsserne måske fortid.
Danske Bank i Hørsholm hjalp lokalafdelingen med pengeoptællingen.

Nørklerne:19 frivillige rnødes hver tirsdag på Selmersbo Aktivitetscenter, medens 14 andre frivillige nørkler

hjemme. Der strikkes, sys børnetøj og tæpper til nødlidende og katastroferamte områder i hele verden. Der

blev afsendt 885 enheder fordelt i 17 flyttekasser med tØj til samlecentralen i Kiplev.

Der modtages meget gerne garn og ting, der kan trævles op.

Vågetjenesten; Der har været enkelte vågninger. 4 frivillige, inklusive de 2 aktivitetsledere har våget i

Breelteparken og på Louiselund samt ved 2forløb i private hjem.

Kommunikation: Lokalatdelingen har været meget synlig i medierne, både med betalte annoncer og

redaktionelle artikler. Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis har bragt artikler om de forskellige lokale

aktiviteter. "Julehjælp til værdigt trængende", "lntegrationsaktivitet med flygtningebørn i skøjtehallen" og

"Nyttehaveprojekt ved Lågegyde" er eksempler på dette. Flere af disse positive historier fra Hørsholm har

via Landskontoret fundet omtale på Røde Kors' forskellige platforme, som eksempelvis "Mit Røde Kors".

Facebook er også blevet flittigt brugt. I oktober rundede butikken 1500 følgere på sin Facebook-profil.

Afdelingens hjemmeside besøges i stigende grad - i 2AL7 var tallet 5.300 og i 2018 10.496 besøgende.

Mange af de besøgende klikker sig videre til Butikken eller Møbeldepotet.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Michael Rolf Jacobsen indledte fremlæggelsen med et ønske om medlemstilgang i lokalafdelingen.

Herefter gennemgik han nøgletallene i regnskabet for 2018, som viser et samlet overskud på6.072.444kr.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4.

Afdelinsens fremtidige virksomhed

Jørgen JØrgensen orienterede om, at i 2019 vil bestyrelsen have særligt fokus på

U En ØBet tilgang af nye frivillige på flere af aktivitetsområderne.

En øget synlighed - både på hjemmesiden og på Facebook. Derudover hvervning af frivillige og

medlemmer ved hjælp at "facers", d.v.s. personer, der opsøger folk på gader i lokalområdet.

Til trods for færre flygtninge, men nok flere familiesammenførte, forventes et ØBet pres på

lntegrationen og derved behovet for yderligere frivillige.

Etableringen af "Beredskabet til indsættelse af humanitær indsats i tilfælde af større ulykker" i

samarbejde med Landskontoret og andre lokalafdelinger. Leif B. Johansen er ny aktivitetsleder.

Engagement i udrejsecenter Sjælsmark, hvor der er store udfordringer for de personer, især for
børnene, der befinder sig d6r. Engagementet foregår itæt samarbejde med Landskontoret. Ole

Person er kontaktperson.



5.

lndkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6.

Vals af
BesWrelsesmedlemmer - valgt for 2 år:

Lise Frimodt, Jessica Malmqvist, Jerry Ritz

Bestvrelsesmedlemmer - suppleanter - valgt for 1 år:

Jonna Farbmacher valgt som 1. suppleant med 25 stemmer
Piet Boidin valgt som 2. suppleant med 9 stemmer

Revisor - valgt for l- år: Revisionsfirmaet "Kreston" i Hørsholm

7.

Eventuelt

Der var ikke indlæg under dette punkt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Lise Frimodt

Referent

Den27. februar 2019


<a href="https://www.rkhorsholm.dk/genvalg/">Retur til artikel</a>


