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                                                                              Røde Kors Hørsholm 

 

Referat af generalforsamling i Røde Kors Hørsholm afdeling onsdag den 9. juni 2021 

                   Savsvinget 4, Hørsholm 

 

Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, der var blevet udskudt på 

grund af Corona-restriktioner. 

Valg af dirigent 

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 

Beretning om afdelingens virksomhed i 2020. 

Formand Jørgen Jørgensen nævnte nogle af de områder, som bestyrelsen har beskæftiget sig med 

i løber af året 

• Der har været afholdt bestyrelsesmøder hver 6. uge – bortset fra sidst på året pga. Corona- 

epidemien. 

• Arbejdet med eventuel etablering af ny aktivitet resulterede i beslutning om ikke at 

igangsætte en særskilt Beredskabstjeneste i Hørsholm, da vi ikke har Samarittertjeneste. 

Det findes der til gengæld i Røde Kors Lyngby-Taarbæk, og der vil vi kunne bidrage til det 

fælles beredskab. Beredskabstjenesten er i øvrigt Røde Kors’ nationale 

katastrofeberedskab og er et supplement til de danske myndigheder, hvor fokus er på de 

berørte mennesker gennem krisestøttende og psykosociale aktiviteter og ikke på 

håndteringen af selve katastrofen. 

• Coronapandemien har vanskeliggjort bestræbelser på at bistå med etablering af en 

Ungdommens Røde Kors afdeling og med rekruttering af nye frivillige. 

• De første spæde skridt til at etablere en aktivitet for sårbare familier i form af et 

familienetværk blev taget i form af møder med Frivilligcentret og Landskontoret.  

• Røde Kors Hørsholm løste lokale, sociale opgaver med aktiviteter samt gav tilskud til 

ferielejre, der i alt kostede 229.000 kr.  

• Bidrag til Røde Kors Landsforening udgjorde 2.263.800 kr.  

• Der blev indbetalt 1.154.280 kr. til Røde Kors Landsforening af afdelingens overskydende 

driftsformue. 

• Der blev ydet 2.250.000 kr. til internationale hjælpeaktioner, bl.a. nødhjælp til 

befolkningen efter eksplosionerne i Beirut 
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• Afdelingen har givet tilsagn om at yde bidrag til Røde Kors venskabsprojekter i Etiopien og 

Hviderusland på hver 250.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021, d.v.s. i alt 1,5 mio. kr. 

Aktiviteterne i 2020. 

Besøgstjenesten:  

Besøgstjenestens formål er at formidle besøg af frivillige hos ensomme i lokalområdet. 

• Besøgene bruges til samtale, en kop kaffe, kortspil, højtlæsning, en gåtur m.m. 

• Besøgstjenesten har i 2020 været meget hæmmet af pandemien, da besøg hos private og 

plejecentre ikke har været muligt. 

• Antallet af besøgsvenner, som er klar til at virke efter nedlukningen, er nu oppe på 16. 

Førstehjælpskurser:  

2 instruktører har afholdt 28 kurser med 263 deltagere, hvilket er 100 færre end i 2019. 18 kurser 

blev nedlagt pga. restriktioner. 

Følgende kurser blev afholdt i 2020: 

• Basal førstehjælp 

• Brug af hjertestarter 

• Udvidet førstehjælp 

• Førstehjælp for voksne med ansvar for børn 

• Færdselsrelateret førstehjælp 

Aktiviteten genererer normalt et mindre overskud, som gør det muligt at afholde gratis kurser for 

Røde Kors Frivillige. 

Genbrugsaktiviteten: 

• Ved udgangen af 2020 beskæftigede Butikken ca. 210 frivillige. 

• Salget blev trods nedlukninger og andre restriktioner det næsthøjeste nogensinde, og det 

genererede et overskud på 6,6 mio. kr., svarende til 31.000 kr. pr. frivillig. 

• Tøjshoppen for børn i Udrejsecenter Sjælsmark ophørte i 1. kvartal. 

• Genbrugsbutikken har videregivet mange donationer til andre RK-afdelinger. 

• Røde Kors Butikken blev 2 gange benyttet af Danske Lægers Vaccinations Service til 

vaccination mod influenza og lungebetændelse. 

• Aktivitetsleder Leif B. Johansen fratrådte stillingen i begyndelsen af 2021. 

Integration og Julehjælp: 

• Der blev etableret en samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Røde Kors 

Hørsholm om integrationsarbejdet. 

• Integrationsaktiviteterne var begrænset i 2020. Ca. 300 flygtninge og familiesammenførte 

deltog i aktiviteter iværksat af ca. 35 frivillige. 

• Der blev kun afholdt ” få onsdagscafeer” og lektiehjælpsdage. 

• Flere sociale arrangementer blev gennemført f.eks. en tur i skøjtehallen og en udflugt til 

Dyrehavsbakken. 
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• Mange børn deltog i sommerferieaktiviteter og 9 børn deltog i Røde Kors ferielejre. 

• Der blev tildelt julehjælp til 98 familier samt 35 enlige og flygtninge. 

Nørklerne: 

• Lisbeth Fabricius tiltrådte som ny aktivitetsleder. 

• 30 frivillige har mødtes hver tirsdag på Selmersbo og 11 nørkler hjemme. 

• Der blev afsendt 16 flyttekasser med strikkede trøjer, bluser og tæpper til samlecentralen i 

Kiplev. 

• Som noget nyt blev der strikket bamser til børn af fængselsindsatte. 

Vågetjenesten: 

Tjenesten fejrede 10-års jubilæum. 

Der var 7 frivillige vågere, inkl. 2 aktivitetsledere. 

Der blev hovedsagelig våget på Louiselund. 

Kommunikation: 

Røde Kors Hørsholm har været meget synlig i medierne - både med betalte annoncer og 
redaktionelle artikler i henholdsvis Frederiksborg Amtsavis, Ugebladet, Facebook, hjemmesiden 
mm. 
 

• Der har været omtale og portrættering af flere frivillige samt af jubilæer. 

• Kommunikation om, hvad støtten til Røde Kors bruges til - bl.a. venskabsprojekter i 
Etiopien og Hviderusland samt nødhjælp til befolkningen efter eksplosionerne i Beirut og 
julehjælp til trængende lokale børnefamilier. 

• Røde Kors Hørsholms hjemmeside besøges i stigende grad: 19.657 unikke besøg i 2020. 

• Butikkens og Møblers Facebookside har haft 733.500 visninger. 
 
Landsindsamlingen: 

Der blev besøgt 30 ruter, hvilket gav et beløb på 51.375 kr. 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

Revideret regnskab til godkendelse: 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
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Afdelingens fremtidige virksomhed: 

• Genåbning har første prioritet på alle aktivitetsområder, hvilket betyder øget fokus på 

rekruttering af nye frivillige efter en forventet afgang pga. pandemien. 

• Fortsat bestræbelser på at øge synligheden ved endnu mere aktivitet på Røde Kors 

Hørsholms hjemmeside. 

• En yderligere vurdering af behovet for indsats imod nød og ensomhed bl.a. hos 

børnefamilierne i vores nærområde. 

• Bistå med etablering af en Ungdommens Røde Kors afdeling Hørsholm. 

Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer: 

Jerry Ritz, Jessica a Rogvi og Lise Frimodt var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt. 

Rachel Moldavsky havde valgt at fratræde midt i valgperioden. Formand Jørgen Jørgensen takkede 

hende for de mange år i henholdsvis integrationsarbejdet og i Bestyrelsen. 

Der blev ikke valgt en afløser for resten af Rachels valgperiode, der løber indtil 

generalforsamlingen i 2022.  

Valg af suppleanter: 

Der blev ikke opstillet eller valgt suppleanter. 

Valg af revisor: 

Revisionsfirmaet Kreston blev genvalgt. 

Eventuelt: 

En deltager mente ikke, at sikkerheden i Butikken var helt i orden. Butikken vil derfor genoptage 

arbejde i Sikkerhedsudvalget. 

Røde Kors Præsident Sven Bak Jensen var glad for at kunne deltage i generalforsamlingen og 

afsluttede med at nævne, at han synes, at Røde Kors Butikken og Røde Kors Møbler er enestående 

forretninger. 

Formanden takkede deltagerne for mødet og udtrykte håb om, at næste generalforsamling vil 

kunne afholdes under normale Coronafrie forhold. 

 

__________(sign.)________________                          ___________(sign.)____________ 

John Frese – dirigent                                                         Lise Frimodt - referent 

 

24. juni 2021 


