
Referat af generalforsamling tirsdag den 23. februar 2021 

 

Formanden Gerda Madsen bød velkommen og startede med at konstatere, at på trods af 
det er en online generalforsamling – så er det rigtig flot med så mange deltagere i aften – 
tak for det. 

1. Valg af dirigent 

Per Torsten Sørensen blev valgt – og han konstaterede at generalforsamlingen var 
indkald rettidig og derfor beslutnings dygtig. Per pointerede for god ordens skyld at 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig selvom den er online – det er undersøgt 
og godkendt af ekstern advokat  

2. Formandens beretning: 

Gerda startede med at informere om at formandens beretninger er sendt ud i 
forvejen til alle deltagere – og den kan alle læse selv – istedet for at Gerda skulle 
læse den op. 

I stedet blev vist et lille ”diasshow” med foto omkring året der gik hos Røde Kors 
Odense 

 

Formandens beretning for 2020 – udsendt på mail inden generalforsamling  

2020 har været et år som vil få plads i historien. Et særpræget år hvor Corona har lagt 
landet øde. Det har haft stor betydning for os alle. Røde Kors aktiviteterne har været hårdt 
ramt. Under nedlukningsperioderne hen over året har især de sociale aktiviteter været 
stærkt begrænset. Butikkerne har også i perioder været lukket. Førstehjælpskurserne, har 
kørt med reducerede holdstørrelser eller været lukket helt ned. Siden jul har der været 
total nedlukning. Samaritternes normale aktiviteter har stort set været ikke eksisterende. 
Overalt i Røde Kors Odense har aktivitetsledere og frivillige mærket undtagelsestilstanden, 
og alle har bidraget til at få det bedst mulige ud af den særlige situation. Vores chauffører 
har trofast passet deres opgaver og tømt tøjcontainerne. Både under første og anden 
nedlukning. Containerne er og har været fyldt til bristepunktet, da Hr. og Fru. Danmark har 
fået tid til oprydning under nedlukningen. Røde Kors Genbrugscenter i Horsens afhenter 
fortsat 5-6 tons tøj om ugen ved os. Tak til alle chaufførerne for jeres indsats. 
Vågetjenesten har også været i gang, under hensyn til de frivillige der har været 
bekymrede for sig selv og deres nære familie. De har alligevel været på vagt i 876 timer, 
men har også måtte sige nej til vagter på 125 timer på grund af mangel på frivillige. Ruth 
Kastrup og Annedorthe Veje Hansen, der er ledere af vågetjenesten, oplever at der er 
større efterspørgsel på vågere. De får henvendelser fra bosteder, forsorgshjem og senest 
har de indgået en aftale med Region Syddanmark. Det betyder at de kommer på de 
Psykiatriske afdelinger. Der er 40 frivillige og der kommer flere til, end der forsvinder. Godt 
gået i denne besværlige tid. Værket, Samværdighed, Q-net og familievenner er alle aktive. 
De mødes til gåture, kontakt på telefon og andet kontrolleret samvær. Værket mødes til 



samtale en til en. En fantastisk kreativitet til at skabe rum og nærvær i denne Corona tid. 
Tak for den forskel i frivillige gør for andre mennesker. På trods af Corona har de sociale 
aktiviteter i Odense været i stor vækst. Der er lige nu 19 sociale aktiviteter. Butikken i 
Fjordgade har på trods af næsten 2 måneders nedlukning, formået at få næsten samme 
resultat som i 2019. Tak til alle de frivillige i Fjordgade for den ekstra indsats. I skal også 
have tak for at have holdt butikken flot og klar under hele nedlukningen, sådan vi er klar til 
genåbningen. 2020 var også året, hvor salget af butikken på Vesterbro blev effektueret. 
Salgsindtægterne er bl.a. anvendt til etablering af en ny storbutik på Østerbro, som 
åbnede den 14. august med deltagelse af vores generalsekretær. På trods af 
begrænsninger af antal kunder i butikken fik vi på åbningsdagen besøg af ca. 550 kunder. 
Østerbro er kommet godt i gang. Mange kunder, god omsætning. Fantastisk med så 
mange nye og engagerede frivillige. Under anden nedlukning møder de ind i små hold og 
gør forretningen klar til en forhåbentlig snarlig åbning. Samtidig bliver der eksperimenteret 
med online salg via Facebook. Tak til jer alle for indsatsen. Derudover er pengene fra 
Vesterbro brugt til etablering af en ny storbutik i Bellinge, som vi forventer at åbne måske 
4. marts 2021, afhængig af Coronasituationen. Til begge butikker har mange frivillige ydet 
en stor indsats, for at få det til at lykkes – enkelte frivillige har ydet et endog meget stort 
bidrag. Med 2 nye butikker har det også været nødvendigt at anskaffe endnu en bil, til at 
transportere alle de varer, der bliver brug for i de snarligt 3 butikker. Salget af Vesterbro 
har således kunnet finansiere etablering af to nye butikker, indkøb af en ny bil samt 
dækket nogle af de ”huller”, der fulgte med de manglende indtægter i forbindelse med 
Corona nedlukningen. Det statslige tilskud i forbindelse med Corona nedlukningen har 
været 70.000 kr. I 2020 har vi haft salg direkte ud af sorteringen samt 3 Pop-Up markeder 
på Lind Hansens Vej, hvor vi lykkedes med at tjene omkring 64.000 kr. Kunderne stod helt 
ned på vejen og i lang spiral i gården. Der var stor købelyst efter den første nedlukning og 
i det flotte vejr. En stor tak til alle frivillige i Odense afdelingen. Tak for jeres fantastiske 
indsats igennem et anderledes år. Tak for at i har holdt ud og været med til at finde nye 
måder at gøre tingene på. Jeg og bestyrelsen er stolt over at være en del af en 
organisation med så mange frivillige, der kan løfte så store opgaver under vanskelige 
vilkår. Det tegner godt for de kommende år. Med det store aktivitetsniveau i Røde Kors 
Odense, vil der til stadighed være behov for at byde nye frivillige velkommen i 
aktiviteterne.  

Gerda Madsen 

Formand Røde Kors Odense 

Formandens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer og med 
applaus.  

3. Fremlæggelse af regnskab 
 
Revisor Ingrid Jensen fra revisionsfirmaet EY gennemgik regnskabet 
 
Regnskabet blev godkendt 
 
 



 
4. Afdelings fremtidige virke  

 
 

Fremtidigt virke 

Bestyrelsen vil i det kommende år 2021, have fokus på vores butikker. 

Åbning af den nye butik i Bellinge. Fokus på Østerbro og Fjordgade, så de kommer godt i 
gang efter nedlukningen på grund af Corona. 

Der implementeres et nyt afregningssystem. 

Der er overvejelser om ansættelse af en person mere til kontoret. 

Med tre store butikker og 29 aktiviteter fylder regnskabet meget i dagligdagen. 

Der skal fortsat være fokus på at få flere frivillige, da der i flere aktiviteter er stor 
efterspørgsel på hjælp. 

Gerda Madsen 

Formand 

 
5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

6. Valg til bestyrelsen 
 
Genvalg: 
Jesper Smith 
Finn Etzerodt  
Jesper Bernt Andersen 
 
Nyvalg: 
Henning Holm Sørensen 

Følgende blev valgt ind som suppleanter: 

Julie Jensen  

Jeanet Vandling 




