
 

 Referat fra den ordinære generalforsamling for Røde Kors Ishøj 

Tirsdag d. 28.februar 2017. 

Foreningshuset, Vejlebrovej 45B 

 

Pkt. 1: Velkomst og præsentation af bestyrelsen: 

Formand Jytte Jensen bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse. 

Formand Jytte Jensen valgt i bestyrelsen i 2015. 

Kasserer Erik Lorentzen, valgt i 2016. 

Best.medlem Susanne Knudesen, valgt i 2016. 

Best.medlem Karen Marie Jensen, valgt i 2015. 

Best.medlem Anni Slot, valgt i 2015. 

Best.medlem Margrethe Brandt, valgt i 2016. Ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Best.medlem Jens Peter Ertzerodt er udtrådt af bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

 

Pkt. 2: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog regionskonsulent Henrik Guhle, som blev  valgt. 

Henrik Guhle startede med at konkludere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Pkt.3: Beretning om afdelingens virksomhed v/formand Jytte Jensen. 

Som formand aflagde Jytte Jensen beretning om afdelingens virke i 2016. 



Beretningen blev godkendt, 

Beretningen er vedlagt som bilag. 

 

Pkt. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab v/kasserer Erik Lorentzen. 

Erik Lorentzen orienterede om regnskabet og kom herunder ind på at regnskabet for 2016 kunne 

være lidt vanskelig at forstå, idet der har været mange investeringer i 2016, som alle afskrives i 

samme år. Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. 

Regnskab er vedlagt som bilag. 

 

Pkt. 5: Afdelingens fremtidige virksomhed v/ formand Jytte Jensen. 

Som formand fremlagde Jytte Jensen hvilke områder der skulle arbejdes videre på i 2017. 

Beretningen er vedlagt som bilag. 

 

Pkt. 6.: Indlæg ved aktivitetslederne. 

For at styrke kendskabet til alle de aktiviteter vi har nuværende i Røde Kors Ishøj, kom alle 

aktivitetsledere med et indlæg om deres egen aktivitet. 

Vågetjeneste v/Lone Algren, Jytte Jensen fremlagde indlægget da Lone var på ferie. 

Familienetværket v/Nynne Pihl Groth. 

Julehjælp v/Jytte Jensen. 

Manuvision  v/Margrethe Brandt. 

Nørklerne v/Karen Marie Jensen. 

Landsindsamling v/Bjarne Jensen. 

Møbelbutik v/Carsten Fischer. 

Tøjbutikken v/Jytte Jensen. 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag. 



Der var Ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Pkt. 8: Valg formand, bestyrelsesmedlemmer, supleanter og revisorer. 

Der var 26 fremmødte til generalforsamlingen og alle med stemmeret 

Valg af formand 

Jytte Jensen modtog genvalg og da der ikke var modkandidater blev Jytte Jensen valgt. 

 

Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Der var 6 opstillede. 

Inden valget besluttede generalforsamlingen at de 2 opstillede med mindst stemmer blev valgt til 

supleanter. 

Der blev afgivet 23 gyldige stemmer. 

Anni Slot modtog genvalg og blev valgt for 2 år med 21 stemmer. 

Karen Marie Jensen, modtog genvalg og blev valgt for 2 år med 18 stemmer. 

Bente Mogensen blev valgt for 2 år med 18 stemmer. 

Flemming Melahn blev valgt for 1 år med 16 stemmer. 

Lone Nielsen blev valgt som 1.supleant med 14 stemmer. 

Birthe Willumsen blev valgt som 2. suppleant med 7 stemmer 

Valg af revisorer: 

Revisor Finn Skelbæk  blev genvalgt. 

Revisor Kurt Rasmussen blev genvalgt. 

 

Pkt. 9: Evt. 

Der kom forespørgsel om 1.hjælps kurser. Der vil blive afholdt kurser i 2017. alle frivillige vil få 

tilbudt at deltage. 

På spørgsmål om deltagelse i markeder, blev der oplyst at vi deltager i Byhavefestivallen og 

Vestegnens Kræmmermarked. 



Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.45. 

 

Referent 

Bjarne Jensen/Jytte Jensen. 

  

 

 


