
 

 Referat fra den ordinære generalforsamling for Røde Kors Ishøj 

Tirsdag d. 28. februar 2019. 

Idrætscentret mødelokale 1 og 2 

 

Pkt. 1: Velkomst og præsentation af bestyrelsen: 

Formand Jytte Jensen bød velkommen, takkede for det store fremmøde og præsenterede den 
siddende bestyrelse. 

Formand Jytte Jensen valgt  i 2017. 

Næstformand Anni Slot, valgt 2017 

Kasserer  Erik Lorentzen, valgt i 2018. 

Best.medlem Karen Marie Jensen, valgt i 2017. 

Best.medlem Anders Hvid Jensen, valgt 2018 

Best.medlem Flemming Melahn valgt  i 2018. 

Best.medlem Bente Mogensen valgt i 2017. 

Suppleant Birthe Willumsen valgt i 2018. 

Suppleant Lone Nielsen valgt i 2018 

Pkt. 2: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog butikskonsulent Michael Dupont, som blev valgt. 

Michael startede med at konkludere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik videre til Pkt. 
3. 



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

Som formand aflagde Jytte Jensen beretning om afdelingens virke i 2018. 

Beretningen blev godkendt, 

Beretningen er vedlagt som bilag. 

 

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

Erik Lorentzen orienterede om regnskabet for 2018.  

 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 2019. 

Beretningen er vedlagt som bilag. 

 

Pkt. 6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Pkt. 7: Valg af formand,  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 

Der var 43 fremmødte til generalforsamlingen heraf 33  med stemmeret. 

Inden valget blev der orienteret om forskellen på at være medlem og være frivillig. 

Medlemmer af Røde Kors kan opstille og stemme ved generalforsamlingen. 

Frivillige, som ikke er medlem, kan ikke opstille og har ikke stemmeret. 

Der skulle vælges formand. 

Nuværende formand Jytte Jensen modtog genvalg og blev valgt uden modkandidat. 

 



Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Der var 3 opstillede. 

Karen Marie Jensen, modtog genvalg og blev valgt. 

Bente Mogensen, modtog genvalg og blev valgt. 

Anni Slot, modtog genvalg og blev valgt 

 

Der skulle vælges 2 suppleanter og der var 2 opstillede. 

Lone Nielsen modtog ikke genvalg. 

Birthe Willumsen modtog ikke genvalg 

Jens Kristensen opstillede og blev valgt 

Helle Krall opstillede og blev valgt. 

 

Valg af 2 revisorer. 

Revisor Finn Skelbæk modtog genvalg og blev valgt. 

Revisor Kurt Rasmussen modtog genvalgt og blev valgt 

 

Pkt. 8: Evt. 

Erik Larsen gav udtryk for ønsket om at foreningens kasserer vælges på samme måde som 
formanden, idet denne post er meget vigtig i bestyrelse. 

Hvis dette skal lade sig gøre kræver det en vedtægtsændring i landsforeningens vedtægter. 

Tages af formanden med ved næste formandskonference. 

Der blev yderligere ønsket at afdelingen i deres aktiviteter også tilgodeså de ældre i kommunen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.15 

Referent: Jytte Jensen. 


