
Referat af ordinær generalforsamling 2021 i Røde Kors, 
Ishøj-Vallensbæk 

 
Generalforsamlingen blev afholdt som en digital generalforsamling, med frist for at afgive stemme senest 
den 9. maj 2021.  
 
Medlemmerne kunne - grundet de gældende Covid-19 restriktioner - ikke fysisk deltage i en sædvanlig 
generalforsamling.  
 
Formanden udsendte den 19/4-2021 en indkaldelse til digital generalforsamling. Med indkaldelsen fulgte 
dagsorden inkl. formandens beretning og beretning om afdelingens fremtidige virke, samt revideret 
regnskab for 2020. I forbindelse med indkaldelsen opfordredes medlemmerne til at komme med indsigelser 
til formen på generalforsamlingen og til at fremsende evt. forslag til behandling på generalforsamlingen -  
senest den 30/4-2020.  
 
Der indkom ikke bemærkninger til formen på afviklingen at generalforsamlingen, og der indkom ikke ønsker 
til yderligere punkter til behandling på generalforsamlingen. 
 
Derfor udsendte formanden et afstemningsskema, med frist for aflevering den 9/5-2020, enten til 
dirigenten eller i Røde Kors tøjbutik i Ishøj Bycenter.  
 
 
Dagsorden (med beslutninger anført i kursiv): 

1. Valg af dirigent:   Bestyrelsens forslag:  Anders Hvid Jensen 
 
16 medlemmer stemte for valget af dirigenten. 1 undlod af stemme. GODKENDT 

Der var ikke modtaget indvendinger mod bestyrelsens valg af mødeform for generalforsamlingen. 
Dirigenten kunne derfor konstatere at generalforsamlingen betragtes som lovlig, idet der var givet 
medlemmerne mulighed for at komme med indsigelser til mødeformen og til at fremsende forslag 
til behandling på den digitale generalforsamling. 

 
Dirigenten havde ved fristens udløb den 9/5-2020 modtaget udfyldte skemaer retur fra 12 
medlemme . 5 skemaer blev indleveret i Tøjbutikken. I alt har 17 medlemmer afgivet stemme. Der 
var i svarmaterialet ikke spørgsmål eller bemærkninger til dagsordenens punkter eller mødeform. 
De modtagne svarskemaer er fortrolige og destrueres den 9. juni 2021. 
 

2. Præsentation af den nuværende bestyrelse 

Bestyrelsen blev præsenteret i mødeindkaldelsen. 

 

3. Beretning af afdelingens virksomhed, ved formand Jytte Jensen. 
Formandens beretning var udsendt til alle medlemmer.  

17 medlemmer stemte for godkendelse af beretningen. GODKENDT 
 

4. Revideret regnskab til godkendelse 



 
Det reviderede regnskab for 2020 blev udsendt sammen med mødeindkaldelsen. 

17 medlemmer stemte for godkendelse af regnskabet. GODKENDT 
 
 

5. Afdelingens fremtidige virke 
 
Beretning om afdelingens fremtidige virke blev udsendt sammen med mødeindkaldelsen. 
 
17 medlemmer stemte for godkendelse af beregningen. GODKENDT 
 

6. Indkomne forslag:  
Der var ikke indkommet punkter til behandling. 
   

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Formand: Forslag Jytte Jensen    - Valgt uden modkandidat 

Valg af bestyrelsesmedlem - Forslag Anni Slot  - Valgt uden modkandidat . 
Valg af bestyrelsesmedlem - Forslag Karen Marie Jensen  - Valgt uden modkandidat 

Valg af suppleant - Forslag Jens Kristensen  - Valgt uden modkandidat 

Valg af suppleant - Forslag Kirsten Elbek  - Valgt uden modkandidat 

Valg af revisor - Forslag Top Revision, Hedehusene - Valgt uden modkandidat 

GODKENDT. 

 

8. Eventuelt: 

            Der var ikke indkommet emner til drøftelse. 

 

 

Anders Hvid Jensen 

Dirigent 

Underskrevet den 10. maj 2021 

 


