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Aftenen startede kl. 18 med, at Henrik Guhle bød velkommen til de 37 fremmødte til 

spisning, hvorefter generalforsamlingen kl. 19 blev afviklet med 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

Preben Petersen foreslået. Preben Petersen blev valg og takkede for tilliden og 
konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet indkaldelse var udsendt 
den 15. marts 2022. 
Stemmetællere: Reka Munksgaard og Karin Laursen blev valgt. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 

Fungerende formand Henrik Guhle aflagde beretning for året 2022. Vedlagt særskilt. 
Nævnte Coronas begrænsning på aktiviteter og påvirkning af økonomien, som dog 
endte bedre end frygtet. 
Der har i beretningsperioden været afholdt 6. bestyrelsesmøder og 6 
aktivitetsledermøder. 
Ændringer i aktivitetsledere: Butiksleder mangler i Møbelbutikken og ledes fortsat 
dygtigt af aktivitetsudvalget. 
Integrationsleder har længe ønsket at afgå. 
Familienetværk også nye ledere. 
Butikkerne er fundamentet for afdelingens økonomi. 
 

Ukrainesituationen præger Røde Kors arbejdet centralt og er ved at kunne mærkes 
lokalt. Der er stor efterspørgsel på tøj fra tilkomne ukrainere og der arbejdes på en 
ordning, hvor nytilkomne flygtningen kan modtage tøj.  
 
Spg. Om kapacitet til mere tøj. Henrik understregede, at der vil komme ekstra bure 
og styrkelse af afhentningsfrekvensen fra Køge.  
Karin understregede, at integrationsnetværket har holdt åbent i hele 
nedlukningsperioden. 
 
Spg. de manglende leder opfordrede til at lederskabet blev dyrket af fællesskaberne 
i aktiviteterne. 
 
Beretningen herefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Øernes Revision v. Lotte Jensen gennemgik afdelingens regnskab for året 2021. 
Samlede indtægter i alt 2.529.800 kr. og samlede udgifter 1.462.614 
Midlerne anvendt til lokale aktiviteter: 361.943 kr.  
Til landsforeningen 362.843 
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Bidrag til hjælpeprogrammer og venskabsprojekter: 125.000 kr. 
Overskydende driftsformue: 209.000 kr. 
Årets resultat var på 8.288 kr. 
  
Aktiver i alt 1.387.226 kr. Gæld: 909.073 kr. Egenkapital: 478.154 

 
Henset til lukkeperioder mv. anses resultatet som fantastisk og bedre end 2018. 
 
Benchmarking ud af 18 sammenlignelige stortbutikker ligger vores Møbelbutik som 
nr. 3 og Tøjbutikken som nr. 2. 
 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Afdelingens planer for de kommende år 

Henrik Guhle satser på at der ikke bliver fremtidige nedlukninger. Fastholde der 
eksisterende aktiviteter og skaffe flere frivillige. Der skal skaffes aktivitetsledere til 
de vacante pladser. Afdelingen vil være opmærksom på flere og nye aktiviteter – 

eksempelvis aftenaktiviteter i Cafeen. 
 

5. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg 

a) medlemmer af bestyrelsen 

På valg var Iben Højlund, Kirsten Fabricius og Arne Holdensen,  

Alle genvalgt uden modkandidater 

b) suppleant for 1 år: Karin Laursen genvalgt – ingen modkandidat 

c) revisor: Øernes Revision: genvalgt – ingen modkandidat 

 

7. Eventuelt 

Anne Grethe spurgte til hjemmesiden ”Kultunaut”, hvor ”Røde Kors Langebæk-
Vordingborg” er nævnt og som er stærkt forældet. Opfordrer til kontrol og revision. 
 
Henrik henviste til fremlagte foldere til ukrainske børn og opfordrede til at frivillige 

melder sig til det formentlig kommende arbejde med flygtningene 
 
Grethe spurgte til evt. gavekort til alle nyindkomne flygtninge fra 2022.  
Ordningen er financieret ved en stor donation. Gavekortene uddeles af kommunen. 
Beløbet er 200 kr. pr. kun til tøjbutikken. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.45. 

 

Preben Petersen, dirigent    Arne Holdensen, sekretær 

 

Bestyrelsen består i øvrigt af Henrik Guhle, Solveig Olsen, Reka Munksgaard, MaiBritt 

Rømer og Lene Brøndsted 

  

 


