
 

Referat fra Generalforsamling, Røde Kors, lokalafdeling Ishøj. 

 

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag d. 16/2-2016 i Ishøj Idrætscenter, Vejledalen 17, 2635 

Ishøj. 

Fremmøde: 

Der var mødt 20 personer op, heraf 18 med stemmeret. 

Pkt. 1: Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer. 

Formand Inger Olander bød velkommen og herefter præsenterede de fremmødte 

bestyrelsesmedlemmer sig. 

Pkt. 2: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog konsulent Henrik Guhle, Røde Kors, som blev valgt. Henrik startede med at 

fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Pkt. 3: Beretning om afdelingens virksomhed i 2015. 

Som formand aflagde Inger Olander beretning om afdelingens virke i 2015. 

Beretningen blev godkendt. 

Beretning vedlagt som bilag. 

Pkt. 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Erik Lorentzen fremlagde det reviderede regnskab. 

Vi har i 2015 haft en omsætning på 660.329 kr  mod 603.276 i 2014. det giver sammen med 

medlemskontigent en samlet indtjening på 670.814 kr. 

Når alle vore udgifter er betalt, giver det et overskud på 313.869 kr. 



Heraf betaler vi 34% til Røde Kors og der henlægges 117.000 kr. til etablering af forenings- og 

møbelbutikslokale. 

Der er i 2015 blevet brugt 60.832 kr på sociale aktiviteter, herunder familienetværk og julehjælp. 

Det reviderede regnskab blev omdelt til medlemmerne. 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

Pkt. 5: Indslag ved konsulent Henrik Guhle. 

Henrik fortalte om Røde Kors aktiviteter både nationalt og internationalt, herunder en del om 

flygtningesituationen og hvordan den har påvirket Røde Kors. 

Pkt. 6: afdelingens fremtidige virksomhed. 

Som formand fremlagde Inger Olander hvilke tiltag der vil komme i 2016, herunder etablering af 

ny møbelgenbrugsbutik. 

Vedlagt som bilag. 

Pkt. 7: Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg var: 

Margrethe Brandt, modtager genvalg. 

Erik Lorentzen, modtager genvalg. 

Karen Marie Jensen, modtager genvalg. 

Finn Skelbæk, revisor, modtager genvalg 

Kurt Rasmussen, revisor, modtager genvalg. 

Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der var 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer der 

tilkendegav at de modtog genvalg, herudover opstillede Susanne Knudsen og Erik Larsen. 

Følgende blev valgt:  

Erik Lorentzen, Margrethe Brandt og Susanne Knudsen. 

Der skulle vælges 2 suppleanter, her opstillede Erik Larsen, Jens Peter Etzerodt og Karen Marie 

Jensen. De 2 sidste stillede op ved fuldmagt. 



Følgende blev valgt: 

Karen Marie Jensen og Jens Peter Etzerodt. 

Pkt. 9: Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40 

 

Referent Jytte Jensen, Ishøj d. 16/2-16 

 

 


