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Referat af Generalforsamling Røde Kors Gentofte afdelingen 
Dato: 27. maj 2021 
Tid: 19:00 - 21:00 
Sted: Byens Hus, Hellerupvej 24, Store Claus, 2900 Hellerup 
Antal deltagere: Tilstede var 15 medlemmer 
Referent: Connie Neumann 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om afdelingens virksomhed 2020 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Afdelingens planer for 2021 
5. Indkomne forslag – ingen forslag modtaget 
6. Valg af: 

A Formand: 
Afdelingens formand Florence Laraignou –på valg i år villig til genvalg 
B Medlemmer af bestyrelsen: 
Rita Homann Olesen –  på valg i år, villig til genvalg 
Pernille Svanholm – på valg i år, villig til genvalg 

 
Lillan Andersen – ikke på valg i år 
Lars T. Fugmann – ikke på valg i år 
Connie Neumann – ikke på valg i år 
C Valg af suppleant 
Marianne Nielsen – på valg som suppleant, villig til genvalg 
D Revisor og revisor suppleanter: 
Bestyrelsen indstiller Revision Sjælland Registreret Revisionsaktieselskab 

7. Eventuelt 
8. Uddeling af årsnåle 

 

Ad. 1.: Valg af dirigent 

 
Valg af dirigent Hanne Andersson fra Landskontoret blev valgt. 

Generalforsam-
ling 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt efter vedtægterne og annonceret i Villabyerne den 12 
maj, samt på Facebook. Det samme gjaldt generalforsamlingens dagsor-
den. 
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Ad. 2.: Beretning af afdelingens virksomhed 2020

 

Aktiviteter i 2020 Formanden Florence Laraignou aflagde beretning om det forgangne år. 
Formanden konstaterede at aktiviteterne var præget af coronapandemien. 
  
Set udefra  
Den langvarige konflikt i Yemen og Syrien hvor 3,6 mio. mennesker le-
ver som internt fordrevne. RØDE KORS Danmark har bidraget med akut 
hjælp som bl.a. vand, mad og sundhedsydelser. 
Eksplosion i Beirut august 2020, som omfattede 6.000 sårende, 300 
dræbte og 300.000 familier. Her bidrog RØDE KORS Danmark i samar-
bejde med Røde Halvmåne med midlertidigt husly, uddelte nødhjælp og 
indsatte ambulancer og mobile blodbanke. 
Flygtninge. Røde Kors i Danmark er til stede mange steder på migrati-
onsruterne i Afrika, hvor nogle af verdens største flygtningelejre ligger.  
Corona i Verdenen. RØDE KORS Danmarks arbejder med at oplyse be-
folkningen om, hvordan smitten minimeres. Med støtte fra bl.a. Novo Nor-
disk er der indkøbt et stort lager af værnemidler 

Røde Kors Gen-
tofte 

Set indefra 
RØDE KORS Gentofte har pt. 372 medlemmer heraf 179 frivillige tilknyttet 
de forskellige aktiviteter. Formanden takkede for alles indsats i 2020. 
 

Genbrugsbutik 
130 

Er stadig fortsat den største bidragsyder. Paratnetværket hjalp til med at 
holde butikken åben i corona situationen. 
Fondsmidler er ansøgt om renovering. 
Butikken fik nyt gulvtæppe primo året og facaden blev renoveret, så butik-
ken nu fremstår i overensstemmelse med Røde Kors guidelines. 

Genbrugsbutik 
138 

Den nye genbrugsbutik med baby/børn og ungetøj skulle have været åb-
net den 27. marts. Men på grund af corona åbnede den først den 1. maj 
Butikken har tilknyttet en del unge trendsættere, og der gøres aktiv brug 
af de sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram. 

Landsindsamlin-
gen 

Søndag den 7. oktober 2020 gik over al forventning. Røde Kors Gentofte 
kom på 3 pladsen med 284.080 kr. indsamlet kun overgået af København 
og Århus. Der blev indsamlet 30 tusinde kroner flere end i 2019. 
Specielt de unge gymnasieelever gjorde en stor indsats. Af 230 ruter blev 
de 139 ruter gået af gymnasieelever. 

Midlertidige For-
ældremyndig-
heds Indehavere 

Frivillige værger for uledsagede flygtninge under 18 år er faldende. Gen-
tofte Kommune har de seneste år kun modtaget få flygtninge. 

Patientstøtter og 
våger 

Samtale for efterladte (Patientstøtterne) har på grund af corona situatio-
nen været lukket ned. Opgaven blev midlertidigt varetaget af vågerne. 
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Julehjælp Til økonomisk trængte børnefamilier i kommunen. Her modtog 80 familier 
julehjælp på 800 kr. til Coop. Hjælpen blev uddelt ved hjælp af Paratnet-
værket. 

Frivilligdag Blev afholdt den 27. oktober i Gentofte Kino. 156 mødte op for at se ”De 
urørlige” og i tråd med filmen holdt Annie Dunch et foredrag hvor hun for-
talte om sin bog ” Livsmod og livsglæde på trods”. 
Arrangementet blev finansieret af Sundheds- og ældreministeriets pulje 
”Aktiviteter for ældre +65”. 

Administrative 
Systemer 

Blev opdateret og etableret: 
 Forretningsordenen 
 Forretningsgange – håndtering af kassebeholdning og bilag 
 Bestyrelsens Årshjul – væsentlige forretningsmæssige dispositio-

ner 
 Box – fælles drev 
 FlexPos – Pos kassesystem 
 TeamUp – vagtplanssystem 
 Inforskærm i 130 

Fondsmidler En lang række fonde blev søgt: 
 Sundheds og ældreministeriet –blev anvendt til ”Aktiviteter for æl-

dre +65” 
 Lauritzen Fonden – anvendt til etablering af ny Genbrugsbutik i 138 
 Lokalforeningspuljen – anvendt til en ”Frivilligdag” 
 Otto W Madsen og frues fond. – renovering af Genbrugsbutik 130 

Den Nationale Fond er en mulighed for at ansøge om midler i form af lån 

 

Ad. 3.:Fremlæggelse af det reviderede regnskab  til godkendelse 

 
Indtægter De samlede indtægter steg med 12 % i forhold til 2019 til 1.182 kr. Stig-

ningen skyldes primært de to genbrugsbutikker, samt det stigende med-
lemstal og donationer på 193 t. kr. 

Omkostninger Driften af de to butikker blev på 307 t.kr. Administrationsomkostninger 
var på 47 t.kr 
Herudover er der overført 29 t.kr til Sundhedsklinikken. 
Sociale aktiviteter udgjorde 6 t.kr. 
Der blev afdraget 200 t.kr til den Nationale Fond. 

 Resultat Med afdrag og overførsel af 342 t.kr til Landsforeningen blev resultatet på 
657 t.kr. 
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Ad. 4.: Afdelingens planer for 2021 

 
Eksekvering af 
strategiplanen 

 Konsolidering af nuværende RØDE KORS aktiviteter 
 Opstart at Q-net i samarbejde med nyt kvinde krisecenter 
 Styrker rekruttering af RØDE KORS frivillige 
 Lancering af egen hjemmeside og styrkelse af SoMe indsatsen 
 Renovering af 130 
 Lede efter lokaler til etablering af endnu en genbrugsbutik 

Samarbejde med 
andre aktører 

 Deltagelse i Landskampagnen – ”De røde bænke” 
 Fokus på ensomhed 
 Samarbejde med kommunen om uledsagede unge 
 Indgå i beredskab i Nordsjælland 

 

Ad. 5 Indkomne forslag 

 
 Der er ikke indkommet forslag til GF. 

 

Ad. 6 Valg af: 

 
a. Formand Formanden Florence Laraignou –  er på valg i år, villig til genvalg. 

Hun blev valgt 

b. Medlemmer af 
bestyrelsen 

Rita Homann Olesen og Pernille Svanholm – genopstiller og blev valgt. 

c. Revisor Revisionsselskab Sjælland blev valgt. 

d. Aktivitetsle-
dere 

Alle aktivitetslederne fortsætter. 
 

Ad. 7 Eventuelt 

 
Genbrugsbutik 
130 

Lone Brøndum van Engeland gav udtryk for, at hun er glad for at være fri-
villig i 130 butikken. 

Årsrapporten Internationale opgørelsen over administrations % er metodemæssigt me-
get forskellige 
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World Wide. Benchmarking er derfor ikke mulig. 

Ad. 8 Uddeling af årsnåle 

 
Årsnåle 12 nåle blev uddelt. Rita Homann Olesen var til stedet og modtog sin nål. 

De øvrige nåle uddeles af de pågældendes aktivitetsleder. 

 
 
 
Referatet er godkendt af dirigent og formand 
Dato: Dato: 
Formand: Florence Laraignou Dirigent: Hanne Anderson 
 
 
 
 
 
 

 

 


