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Referat af generalforsamling i Hørsholm afdeling mandag den 24. februar 2020
Hørshol m Sognegå rd, Barakstien 2, 2O7 O Hørshol m

Vals af dirisent
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.
Beretnins gm qfdqlinsens vjfksoryhed i 2019
Formand Jørgen Jørgensen nævnte nogle af de områder, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i løbet af

året
a

Der er afholdt bestyrelsesmØder med aktivitetslederne hver 6. uge

a

Det allerede påbegyndte projekt vedrørende etablering af katastrofeberedskab blev fortsat

gennem året,
a

Der blev forsØBt og arbejdet med at etablere en afdeling af Ungdommens Røde Kors i Hørsholm.

a

Ønsket om at hverve nye Røde Kors medlemmer ved havnefesten i Rungsted Havn stod ikke mål
med den arbejdsindsats, der blev ydet af bestyrelsen, aktivitetslederne og øvrige frivillige.

a

Med tilskud af § 18-midler fra Hørsholm kommune afholdt bestyrelsen en udflugt for de frivillige i
lokalafdelingen. I 2019 gik turen til Ledreborg slot ved Lejre. Der deltog 105 på turen.

a

Røde Kors Hørsholm løste lokale, sociale opgaver med aktiviteter, samt gav tllskud

til ferielejre,

hvilket i alt beløb til sig 592.221 kr.
I

Bidrag

til

Røde Kors Landsforening udgjorde 2.389.764 kr. samt et beløb på 1.488.535 kr. som

overskydende driftsformue ligeledes

til Landsforeningen.

o

Afdelingen ydede derudover 2.250.000 kr. til internationale hjælpeaktioner.

a

For de kommende 3 år har afdelingen givet tilsagn om at yde bidrag til Røde Kors
venskabsprojekter i 3 år i Etiopien og Hviderusland på 250.000 kr. årligt, d.v.s. i alt 1,5 mio. kr.
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Aktiviteterne i2019
Besøgstjenesten; Besøgstjenestens formål er at formidle besøg af frivillige hos ensomme i lokalområde,
hvor tiden bruges til samtale, en kop kaffe, kortspil, højtlæsning, en gåtur m.m.
Besøgstjenesten har i 2019 fået Lisbeth Valentiner som ny aktivitetsleder, og hun har hvervet nye frivillige,
således at der nu er 11 besøgsvenner.
Genbrug: Leif B. Johansen tiltrådte som aktivitetsleder af Genbrug og som sådan leder af butikken i januar
2019.

profil i lokalområdet og de 230 frivillige arbejdede 60.493 timer i alt, hvilket
svarer til at hver frivillig har ydet ca. 30.000 kr. til Røde Kors hjælpearbejde.
RØde Kors Butikken er en stærk

Der har været et stort fokus på det fusiske arbejdsmiljø med henblik på at skabe bedre arbejdsforhold for
de frivillige.
Brugen af Facebook som led i annonceringen af varer i butikken har været en succes med cirka 2,600
følgere og cirka 570.000 visninger.
Salget i butikken er i 2019 øget med 1 mio. kr. iforhold til 2019, fordelt med O5 mio. kr. på henholdsvis
Butikken og RK Møbler. Dette til trods for at butikken har videregivet mange donationer til andre RK-

RK

afdelinger.
Der er indgået et samarbejde med RØde Kors Asylafdeling i Udrejsecenter Sjælsmark om leveringen
drift af en tØjshop, hvor familierne i centret kan få udleveret børnetØj til børn i alderen 0-17 år.

til*

og

Førstehjælpskurser:3 instruktører har i alt afholdt 42 kurser, såsom "Basalførstehjælp","Brugaf
hjertestarte/', "Udvidet førstehjælp","Førstehiælp for voksne med ansvar for børn" og "Færdselsrelateret
førstehjæ|p".
lntegrotionen og'lulehjælp: I lokalområdet er der ca. 300 flygtninge og familiesammenførte voksne og børn,
så der er fortsat brug for flere frivillige,
40 frivillige har afholdt onsdagstræf i Røde Kors lokalerne i Savsvinget 4. Der er ydet lektiehjælp, givet
oplysning om danske forhold, ydet hjælp til at forstå breve og dokumenter, fælles madlavning, besøg i

hjemmene, sociale arrangementer og Økonomisk hjælp til børns fritidsaktiviteter samt Røde Kors ferielejre.
Nyttehaverne ved Lågegyde blev afsluttet i 2019.
Julehjælp er givet

til

103 familier og 38 enlige flygtninge.

Nørklerne: Hver tirsdag mødes 2l frivillige på §elmersbo og 10 frivillige nørkler hjemme. Der blev afsendt
19 flyttekasser med tØj til samlecentralen i Kiplev. Det blev tilmed muligt at give overskud af garn videre til
andre Røde Kors afdelinger.
Aktivitetsleder Eva Porsvig flytter desværre og må derfor stoppe som leder af nørklerne, Der søges derfor
en ny leder til aktiviteten.
Vågetjenesten:7 frivillige, inkl. de 2 aktivitetsledere, har våget på Sophielund og Louiselund samt i private
hjem.

Aktivitetsleder Karen Valberg blev kåret som "Årets frivillig" i Hørsholm.
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Kommunikotion.'"Kommunikation" er i 2019 blevet en aktivitet i Røde Kors arbejdet.
Røde Kors Hørsholm har været meget synlig i medierne, både med betalte annoncer og redaktionelle

artikler i Frederiksborg Amtsavis, Ugebladet og andre medier.
Der har været et tæt samarbejde med Landskontoret, som har bragt positive historier fra Hørsholm til
Røde Kors", som er landsdækkende.

"Mit

Røde Kors Hørsholms hjemmeside besøges i stigende grad. Der har været L4.884 besøg, heraf 8.433

vedrørende butikken. Facebook bruges ligeledes aktivt.
Londsindsomlingen: lndsamlingen beløb sig til 63.320 kr.
ruter, som blev betjent.

-

heraf ca. 18.620 kr. på Mobile Pay på de 51

lnternotionale projekter: P§ekter støtter venskabsprogrammets 3 hovedformå|, som er at yde konkret
bistand til udsatte befolkningsgrupper, at sikre en udvikling af de RØde Kors selskaber, der samarbejdes
med, og at befordre en mellemfolkelig forståelse.
Røde Kors Hørsholm støtter som nævnt ovenfor 2 3-årige projekter i Etiopien og Hviderusland.

Det overordnede mål med projektet i Etiopien er at hjælpe familier og husholdninger ito konkrete områder
iTi Gray-regionen, som ligger i den nordligste del af Etiopien og grænser op til Eritrea. Det er blandt andet

her, befolkningen stadig kan mærke følgerne af den langvarige konflikt mellem de to lande.
Det overordnede formål i Hviderusland er en stØtte til at opbygge et frivillignetværk og deres aktiviteter
gavn for social udsatte og sårbare. Der etableres et samarbejde on børns rettigheder og forebyggelse af

til

vold og alkoholmisbrug.
Fremlæggelse af dgt reviderede regnskab
Kasserer Michael Rolf Jacobsen orienterede om, at lokalafdelingen pt. har 230 medlemmer, men at målet
stadig er at få flere medlemmer i 2020. Herefter gennemgik han nøgletallene i regnskabet for 2019, som

viser et samlet overskud på 11.060 kr.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Afdelingens fremtidiee, virksomhed
Jørgen Jørgensen orienterede om, at bestyrelsen i 2O2O ønsker at have særligt fokus på

o
o
o
o

Behovet for flere frivillige på flere aktivitetsområder, heriblandt integrationsområdet
At Øge synligheden - endnu mere aktivitet på Røde Kors hjemmesiden
Etablering af beredskab

til indsættelse af humanitær indsats i tilfælde af stØrre ulykker i

samarbejde med Landskontoret og andre lokalafdelinger
Bistå med etablering af Ungdommens Røde Kors afdeling i Hørsholm

Beretningen blev godkendt med akklamation,
lndkomng .fprtlqs
Der var ikke indkommet forslag fra medlemrnerne
V?ls af
Formand

* valgt for 2 år: Jørgen

Bestyrelsesmedlemmer

-

Jørgensen

valgt for 2 år: Rachel Moldavs§. Michael Rolf Jacobsen, Jonna Farbmacher

Suppleanter - valgt for 1 år: lngen kandidater meldte sig.
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Revisor

-

valgt for

X.

år: Revisionsfirmaet "Kreston" i Hørsholm

Eventuelt
Fra salen kom et forslag til næste års generalforsamling om at fremlægge indmeldelsesblanketter
medlemskab af Røde Kors.

Den

til

t. marts 2020

I

Frese

Lise Frimodt
)

Dirigent

Referent
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