Referat af generalforsamling torsdag den 20. februar 2020

Formanden Gerda Madsen bød velkommen og vi startede med en fælles sang
1. Valg af dirigent
Per Torsten Sørensen blev valgt – og han konstaterede at generalforsamlingen var
indkald rettidig og derfor beslutnings dygtig
2. Formandens beretning:
Gerda Madsen – nævnte følgende:
Beretning 2020
I år vil jeg tale i overskrifter. Sidder i så tilbage og tænker hvorfor jeres aktivitet ikke er
nævnt, så spørg endeligt.
Vi har efterhånden en væld af aktiviteter så hvis vi skal igennem alle bliver det til et
nattesæde.
I et tilbageblik på 2019 er det dette hus der har fyldt rigtig meget.
Det har været et kæmpearbejde, hjulpet godt på vej af frivillige hænder og rigtig mange
penge.
Så mange penge at vi det forgangne år ikke har bidraget med de store beløb til udlandet.
Vi har dog støttet Malawi og Al Hol flygtningelejren med hver 50.000,00 kroner.
Ligesom vi også har støttet pige campen i malawi.
Derudover har vi sendt børn på ferielejr og støttet med fodboldkontingent til udsatte børn.
Der er delt julehjælp ud til 150 familier, tilrettelagt af Claus og takket være Jesper som blev
ind suppleret i bestyrelsen i oktober måned, blev det en billig omgang, da Jesper skaffede
45.000 kr. fra forskellige firmaer. Tak for det Jesper.
Førstehjælp fylder meget, der har været afholdt 170 kurser og er en stor bidragsyder til
vores økonomi.
Faciliteterne til førstehjælp har fået et stort løft i dette hus
Det er Odense der afholder førstehjælpskurser i Svendborg.Der er i det nye år blevet
oprettet en kursusafdeling i Svendborg, da kurserne kører under aftenskoleloven.
Der var stiftende generalforsamling 15.januar
Med samme vilkår og betingelser som Odense afd.
Vesterbro er solgt og lukker 28. februar.

Det er tanken at vi indtil vi har en ny butik, forhåbentlig snart, vil holde pop-up her i huset,
den sidste lørdag i måneden første gang 28. marts fra kl. 10,00til 14,00. i håb om at
afsætte det tøj Vesterbro har aftaget.
Der er kommet 7 nye aktiviteter til i 2019
Mødrecafe
Sorggruppe
Samværdighed
Familienetværk
Familievenner
Jobmentorer
Fortælling for livet
Det giver pres på kontoret og lokalerne her.
3.december åbnede der en sundhedsklinik i Bolbro
En klinik der henvender sig til udokumenterede migranter og øst europærer der strander
her når de mister deres job og dermed det gule sygesikringskort.
Det er Landskontoret der har ansvaret for det. Odense har via Ingrid hjulpet med lokaler
og praktiske ting.
Røde Kors er blevet en del af beredskabet i Danmark, i den forbindelse har vi fået denne
aktivitet i afdelingen. Med Frederik Lissner som Aktivitetsleder.
Vi har af Sundhedsministeriet og i samarbejde med Odense kommune fået penge til at
ansætte Nikolaj i 1½ år, hvor han skal være med til at få ensomme mænd til at deltage i
forskellige aktiviteter.
Vores vågetjeneste er kommet ind på OUH, de havde 99 vagter i 2019, og er 32 aktive
vågere, så det kører derud af.
Det er således at regionen har indskrevet at sygehusene skal bruge frivillige, hvor det
tidligere var, at de kunne. Det gør det nemmere at få dem i tale.
Vi har sagt farvel til en cafe i Korsløkkeparken, flere af de andre får flere deltagere.
Der er blevet ansat en konsulent Jakob Ernstved til Primus Motor en aktivitet under
Landskontoret ikke den store aktivitet. Kun 8 henvendelser, 1 gennemført.
Den vil fra i år være en del af Odense afdelingen.
AIL afdelingens internationale arbejde har været meget efterspurgt i 2019 i alt 15 gange
har Marianne været ude og fortælle om det internationale arbejde. I skoler og Røde Kors
afdelinger, blandt andet i vores cafeer. Sidste gang var i Vejle for 140 elever.

Vi kan rolig konkludere at behovet for den frivillige indsats er kommet for at blive og det vil
kun vokse i de kommende år.
Derfor vil rekruttering komme til at fylde meget i det kommende år.
Det var de overskrifter jeg har valgt og håber at i har mange ting at spørge om.
Til slut vil jeg og bestyrelsens sige en stor tak til alle jer frivillige der hver dag gør en
kæmpestor indsats i jeres aktiviteter.
Uden jer var der ikke noget Røde Kors.
Formandens beretning blev godkendt
3. Fremlæggelse af regnskab
Revisor Ingrid Jensen fra revisionsfirmaet EY gennemgik regnskabet
Regnskabet blev godkendt
4. Afdelings fremtidige virke
Formand Gerda Madsen

Bestyrelsen vil fortsætte og optimere den gode udvikling afdelingen har
fremvist de sidste år.
Vi vil optimere indsatsen for at få en ny butik og dermed øge indtjeningen.
Vi vil med den nye bestyrelse sætte fokus på Fundraising og promovering af
Røde kors i forhold til erhvervsvirksomheder i Odense.
Derudover vil vi have stort fokus på at skaffe flere frivillige, da det er en
udfordring for mange aktiviteter.
Vores kørsel er hver eneste dag presset på grund af mangel på frivillige.
Bestyrelsen vil hjælpe de syv nye aktiviteter omtalt i beretningen, godt på vej.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg til bestyrelsen
Gerda Madsen blev genvalgt som formand de næste 2 år

Følgende nye blev valgt ind i bestyrelsen:
Mariane Larsen, Jesper Smith, Mie Thulesen og Jesper Bernt Andersen
Følgende blev valgt ind som suppleanter
Rikke Andersen og Sara Zackhau
7. Valg af revisor
EY blev genvalgt som revisor
8. Eventuelt
Der var en opfordring til at man besøger hinanden på tværs af afdelinger - i
forbindelse med møder

Efter generalforsamlingen var der oplæg om Røde Kors arbejde i Somalia ved Per
Torsten Sørensen

Referent
Jesper Bernt Andersen

