RØDE KORS
VORDINGBORG AFDELING
Referat fra ordinær generalforsamling d. 13.02.19.
1) Valg af dirigent.
Regionalkonsulent Bo Hansen blev valgt til dirigent
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Årsberetning af afdelingens virksomhed.
Formanden fremlægger revideret udgave af årsberetningen, der lå
til fri afbenyttelse, og kan yderligere
rekvireres hos formanden.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet godkendt
Vores 2 butikker og cafeen har i år omsat for kr. 2.696.612,4) Afdelingens fremtidige virksomhed.
100 års Jubilæum 23.03.19:
Anders Ladekarl kommer og taler
Borgmesteren kommer og taler
Prins Jørgens Garde spiller
Musikskolen optræder
Tyttes pølser, der udskænkes vand – øl – vin – kaffe - te, samt
kransekage.
Da der ikke er planlagt flere aktiviteter i løbet af året,
anbefaler formanden, at den fremtidige bestyrelse kommer til at
bestå af 5 pers. (dirigentens kommentar: dette vil blive diskuteret
under punktet ”indkomne forslag”)
Røde kors vil findes i byen ved kulturnatten den 24. maj.

5) Indkomne forslag:
Per Frederiksen foreslår at bestyrelsen skal bestå af 5 pers
Ebbe Brintow foreslår at bestyrelsen skal bestå af 7 pers
Allan Huglstad foreslår at bestyrelsen skal bestå af 7 pers
Forslagene blev diskuteret og kom til afstemning.
Bestyrelsen skal fremover bestå af 7 personer
Forslag fra Allan Huglstad om at suppleanter skal inviteres
bestyrelsesmøder.
Forslaget blev afvist af dirigenten, som derimod foreslog en
omformulering: ”der henstilles til bestyrelsen at suppleanter
inviteres til alle bestyrelses”. Omformuleringen blev accepteret og
vedtaget
Forslag fra Kirsten Rasmussen vedr. manifestet, der blev vedtaget
på efterårets landsmøde:
1) At man i Røde Kors Vordingborg følger op på den
vedtagelse ved at opstille mål- og indsatsområder for,
hvordan vi vil føre tankerne ud i livet i forhold til vores
lokale engagement
2) At man i Røde Kors Vordingborg hvert 4. år opstiller mål
og indsatsområder for den kommende 4 års periode
Efter debat og kommentarer fra dirigenten om, at man ikke kan
binde en bestyrelse 4 år frem i tiden, blev forslaget omformuleret
til at bestyrelsen skal arbejde for, at samarbejdet mellem
aktiviteterne styrkes.

6) Valg til bestyrelse.
Dorthe Pundik og Preben Petersen på genvalg, Preben
Petersen ønsker ikke genvalg.
Der skal besættes 3 pladser
Kandidaterne er (stemmetal i parentes):
Jørgen Munck 33 stemmer
Iben Højlund 31 stemmer
Allan Huglstad 21 stemmer
Dorthe Pundik 19 stemmer
Birthe Frederiksen 14 stemmer
Solveig Olsen valgt til suppleant
Lene Brøndsted valgt til suppleant.
Revisor, Øernes revision valgt.
7) Evt.
Kommentar Birthe Fredriksen: håber at alle de penge vores 2
butikker og cafeen kommer alle aktiviteter til gode og ikke bliver
øremærket.
Svar fra salen: der er ikke øremærkede midler til enkelte
aktiviteter og budgettet for 2019 er lagt.
Dirigenten lukker generalforsamlingen og takker for i aften
Med venlig hilsen
Dorthe Pundik, referent

Referatet kommenteret og godkendt: Bo Hansen, dirigent,

