
Referat fra Generalforsamling i Johanniterhiælpen (CVR 35191801)

onsdag den 30. september 2O2O kl. 17:30
{på Roskilde Kloster}

Dagsorden:

Formandens velkomst:

Herefter gennemgang af den egentlige dagsorden:

a. Valg af dirigent for generalforsamlingen
b. Formandens aflæggelse af bes§relsens beretning og godkendelse af samme
c. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse af samme
d. Beslutning om medlemskontingent
e. Vedtagelse af budget for det kommende år
f. Valg af 4-8 bestyrelsesmedlemmer
g. Valg af to revisorer
h. lndkomne forslag

Formanden bød velkommen:

Formanden bød velkommen og takkede for den store opbakning, der var udtrykt ved, at så mange

var mødt op til generalforsamlingen.

Ad a. Valg af dirigent for generalforsamlingen:
Formanden foreslog, at generalforsamlingen valgte retsformand iØstre Landsret, landsdommer

Bertil Froselltil dirigent. Formandens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen, sorn følge af de

udfordringer COVID 19 har givet ikke var afholdt inden for de rammer, der var givet i vedtægterne.

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3O dages varsel. Dervar ingen indsigelser imod

dette.

Ad b. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af sarnme:
Formandens aflæggelse af bes§relsens beretning var baseret på en gennemgang af de projekter,

der har været arbejdet med i regnskabsåret og var følgende:

Elevredderproiektet
Emilie Siemssen og Maibritt Zuschke har været aktive med dette projekt i 2019. De er
nået til den konklusion, at markedet for førstehjælp i Danmark er reguleret af en række

store spillere, der alle er organiseret under Dansk Førstehjælpsråd. Dansk

Førstehjælpsråd opstiller en række anbefalinger og krav til instruktører, og det er
ganske dyrt og tidskrævende at blive certificeret. Hvis Johanniterhjælpen skal

efterleve de vejledende danske regler, vil det derfor ikke være muligt at have frivillige



førstehjælpsinstruktører i Danmark, da Johanniterhjælpen ikke har kapaciteten og
midlerne til dette pt.

Veteranprojektet
Thomas Ahlefeldt, Frederik Siemssen og oberstløjtnant af reserven, pastor Svend

Straarup har hidtil arbejdet med projektet "VeteranSkoleFørstehjæ|p". Dette projekt

skal tilbyde folkeskoler en omkostningsfri og fagligt kompetent undervisning i

førstehjælp jf. lovens krav. Undervisningen skal leveres ved hjælp af veteraner, dvs.

tidligere soldater, der har været udsendt i mission for Danmark, og som har anvendt

førstehjælp i tjenesten. Skolerne hjaelpes gratis til at overholde lovkravet om

førstehjælps-undervisning, og samfundet får flere førstehjælpere. Veteranerne

aktiveres i en nyttig, personligt opbyggende gerning, og de videregiver en viden, der

er til gavn for samfundet og kan betyde forskellen mellem liv og død.

Møder med de berørte organisationer har hidtil været særdeles positive, men i visse

tilfaelde efterfølgende preeget af en stor forsigtighed, når der skulle skrides til handling.

Bestræbelserne fortsætter ind i 2020.

Støttekoncert for Morgencaf6 for Hjemløse
Den koncert i Holmens Kirke i november 2019 gav kr. 21.561, som er blevet overdraget

til den aftalte modtager,'Morgencafden Giv din Hånd'. Morgencaf6en åbner kl. 6 om

morgenen, også om vinteren. Her kommer bl.a. hjemløse fra det Ydre Nørrebro, som

har overnattet udenfor under aviser, for at modtage mad og drikke, umiddelbar
lægehjælp og henvisninger, og også juridisk assistance.

JOIN

JOIN står for'Johanniter lnternational', den internationale paraplyorganisation for de

fire anerkendte Johanniterordeners mange, forskellige hjælpeorganisationer. I sidste
halvår af 2019 var vi medlemmer af JOIN. Frederik Siemssen, den daværende
formand, og Maibritt Zuschke, som dengang sad i bestyrelsen, har deltaget i JOINs

møder forskellige steder i Europa med henblik på at lære af vores
søsterorganisationer hvilke tiltag Johanniterhjælpen med fordel kunne kaste sig ud i

og hvorledes det mest fordelagtigt kan gøres.

Der var ingen bemærkninger eller sp6rgsmål til beretningen. Generalforsamlingen godkendte

beretningen enstemmigt.

Ad c. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse af samme:
Kassereren henviste til det udsendte materiale, som også blev uddelt på generalforsamlingen.

Kassereren frem hævede følgende hovedpun kter:
Årets indtægter blev samlet 17.309 kr. Kassereren bemærkede at det ikke var muligt ud fra

bilagsmaterialet at skaffe sig et helt præcist billede af, hvad der egentligt er "donationer" (opgjort

til 7.100 kr. i regnskabet). Dette tal er dog så præcist som det kan blive, og indtægterne samlet er

helt korrekte.
Driftsudgifterne blev 24.406 kr., hvor den største udgift har været iforbindelse med arbejdet i

JOIN, som kan ses som en investering i det fremtidige samarbejde.

Det basale driftsresultat blev således et minus på 7.097 kr.

Herudover var der i året udgifter til to projekter, støttekoncerten og skoleførstehjælp, på i alt
6.774kr. Resultatet efter disse udgifter blev et minus på 13.871kr.
Tilskuddet fra ISOBRO på 7.609 kr. er blevet indtægtsført i 20L9, men tilskuddet bringes først i

anvendelse i 2020, hvorfor der for klarheds skyld er en periodisering af denne indtægt således, at

det endelige resultat for året med denne justering blev et minus på 21.481 kr.

Dette bevirker, at egenkapitalen i 2019 er gået ned fra 81.499 kr. til 60.018 kr.



Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet og generalforsamlingen godkendte dette

enstemmigt.

Ad d. Beslutning om medlemskontingent:
Formanden foreslog at kontingentet for 2020 fortsat skulle være 100 kr. per medlem per år.

Gene ra lforsa mlingen vedtog dette forslag enstemm igt.

Der var følgende bemærkninger til punktet:

- Måske skal det overvejes, om kontingentet skal hæves fremadrettet.

- På medlemslisten står et større antal medlemmer, end der tilsvarende er indbetalinger.

Måske skal det overvejes om ikke de medlemmer, der endnu ikke har betalt skal rykkes.

- Formanden forklarede, at bestyrelsen har vedtaget, at den medlemsliste, som blev anvendt

til indkaldelse til generalforsamlingen, skal betragtes som den gældende. Det skyldes, at

det indimellem kan være vanskeligt at se, om der er tale om en donation eller en

kontingentbetaling.
- Formanden bekraeftede, at der efter medlemskontingentets endelige fastsættelse vil blive

iværksat en procedure, så man kan skelne mellem donationer og kontingent.

Ad e. Vedtagelse af budget for det kommende år:
Formanden fremlagde budgettet for "det kommende år" altså i år, der er forbi om tre måneder. I

den forbindelse blev gjort nogle bemærkninger om den forgangne del af budgetåret. Disse var i

hovedsagen:

I forbindelse med Frederik Siemssens tilbagetræden den 2. maj blev Henrik Holstein enstemmigt

valgt som nu formand. Han var ikke kandidat, men forekom iden specielle situation som eneste

løsning. Op til generalforsamlingen har bestyrelsens medlemmer været følgende:

- Henrik Holstein (formand)

- Jacob von Gehren (næstformand)

- Henrik von Scholten (kasserer)

- FrederikAhlefeldt-Laurvig (sekretær)

- Niels Arne Dam

- Mogens B. Lindhardt Hansen

- Emilie Marley Siemssen

- ThomasAhlefeldt-Laurvig-Lehn

- Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)

Frederik AL blev indsuppleret i maj. Thomas ALL blev indsuppleret ijuni.

Ved bestyrelsesmødet i maj, senere bekræftet i juli, blev en række retningslinjer, såkaldte

"håndslag", vedtaget. Disse var bl.a.:

- At alle tiltag skal foreslås bestyrelsen , før der handles. Dette gælder også tiltag fra formand

og kasserer.

- At et nyhedsbrev skal udsendes mindst to gange årligt således, at også medlemmerne

holdes orienteret.

- At man skal kunne svare på spørgsmålet: "Hvis jeg giver 100 kr., hvor mange kroner giver I

videre til de trængende?". Svaret skal være: "Mindst 80 kr."

- At donorer omgående bliver takket.

- At budgettet skalvære klar senest den 3L. december åretfør det år, budgettet dækker.

Årsregnskabet skal være klar senest 1. marts året efter et regnskabsår.



Bemaerkningerne til budgettet for 2020 var derefter følgende:

- lndtaegter ligger på linje med det tidligere år, og ligeledes de budgetterede mere faste

driftsomkostn inger.

- For projekterne gælder:

o At der bevilges penge til projektet "Hugs & Food", som er en del af domkirkens

diakonale indsats, hvor der ydes et måltid mad og en social hjælp til hjemløse.

Herunder at de hjemløse kan vaske deres tøj separat, hvilket understøtter en vis

værdighed. Der blev søgt støtte til vaskemaskine og kaffe, og bestyrelsen bevilgede

en ramme på 20.000 kr. til netop disse formå|. Foreningen har indtil nu anvendt i

nærheden af 1,1..O0O kr. på projektet.

o At der arbejdes på gennemførelse af en vinterkoncert til støtte for Morgencafeen.

Der er fastsat en dato for koncerten, og Jacob von Gehren, som er primus motor i

projektet, har sikret sig tilsagn fra kunstnerne, samt aftale med Holmens Kirke.

Koncerten kan således gennemf6res. Regler omkring COVID 19 forhold gør, al

tingene dog stadig er usikre. Markedsføring af koncerten må påbegyndes snarest.

o At det sammen med Johanniterordenen er aftalt at støtte en søsterorganisation i

Namibia med i alt 20.000 kr. hvor foreningen støtter med L0.000 kr. og

Johanniterordenen støtter med 10.000 kr. Der kan læses mere om projektet på

hjemmesiden (link). Pengene går i hovedsagen til renovering af organisationens

faciliteter og indkøb af en computer. Den dybere baggrund for støtten er, at de

penge vi kan støtte med i andre egne af verden kan række rigtig langt, så derfor

giver det mening at betænke ikke kun i vores nærområde, men også tænke bredere

indenfor Johanniterhjælpen internationalt.

o At Elevredderprojekt er sat på stand-by.

o At der arbejdes videre med veteranprojektet, men der forudses ingen udgifter i

2424.

o At vi har fået et associeret medlemskab af JOIN, så ledes at vi som en lille forening

ikke skal betale kontingent i de første tre år, hvor vi skal opbygge vores aktiviteter.

Denne type medlemskab betyder i hovedsagen at vi kan følge med iJOlNs arbejde,

men vi har ikke stemmeret. Mange af møderne kan følges via internettet, hvorfor

også udgifter til rejseaktiviteter kan begrænses.

o At budgettet medfører, at egenkapitalen reduceres med ca. 30.000 kr. over året,

Dette gøres med velberåd hu, da foreningen ikke skal opbygge formue, men sikrer

at der er en egenkapital, der gør, at den kan operere.

Der var følgende bemærkninger fra generalforsamlingen:

- Vigtigt og godt at målsaetningen om en 80/2A fordeling af stØtte/administration følges.

- Når der inviteres til koncert, er det vigtigt at billetter betales over Billetto, mendens

donationer betales direkte til foreningens konto. Adskilles disse to betalinger ikke, vil

formidleren af billetter tage sig betalt for også at formidle donationen, og det er ikke

hensigtsmæssigt.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt det fremlagte budget for 2020.



Ad f. Valg af 4-8 bestyrelsesmedlemmer:
Dirlgenten indledte med at få afklaret et par principielle spørgsmål:

- Fastlæggelse af antallet af medlemmer til bestyrelsen. Der har hidtil været 8 medlemmer

valgt til bestyrelsen. Dirigenten spurgte generalforsamlingen om dette skulle ændres eller

fastholdes. Generalforsamlingen var indstillet på at fastholde antallet. Der ikke var

bemærkninger til spørgsmålet i Øvrigt.

- Anvendelse af fuldmagter. Dirigenten havde grundigt gennemgået muligheden for

anvendelse af fuldmagter ved afstemningen og måtte konstatere, at der ikke er juridisk

belæg for at anvende fuldmagter i selskabelige eller ideelle foreninger medmindre dette er

specifikt nedfældet i vedtægterne. På det grundlag blev det fastlagt, at der ikke i dagens

afstemning til valg til bestyrelsen kunne anvendes fuldmagter. Der var forudgående

fremsendt fuldmagter fra nedenstående. Fuldmagterne blev imidlertid ikke anmeldt til

dirigenten:

o Olof Horcker von Ehrenkrook
o Mats Franz6n

o Christian Gottlieb
o Preben Bille Brahe

o Andreas Herold
o Gustav von Rosen

o Niels Henrik Sliben

o Birthe Sliben

o Torben Roepstorff
- Valget ville ske ved, at hver fremmødte stemmeberettiget person skulle udfylde en

stemmeseddel med op til 8 navne. Havde stemmesedlen mere end 8 navne anført, ville

den være ugyldig. Havde sedlen 8 forskellige navne eller mindre repræsenterede hvert

navn en stemme på en person.

Med disse præciseringer praesenterede hver kandidat sig selv. De kandidater, der opstillede, var

følgende:
- Henrik Holstein
- Jacob von Gehren (lkke til stede)
- Niels Arne Dam
- ThomasAhlefeldt-Laurvig-Lehn
- Mogens Lindhardt Hansen (lkke til stede)
- FrederikAhlefeldt-Laurvig
- Christian K. Ahlefeldt-Laurvig
- Ulrik af Rosenborg
- Carsten Zangenberg
- Niels Bruun de Neergaard

FØlgende blev indvalgt i bestyrelsen:

- Henrik Holstein
- Niels Arne Dam

- ThomasAhlefeldt-Laurvig-Lehn
- FrederikAhlefeldt-Laurvig
- Christian K. Ahlefeldt-Laurvig
- Ulrik af Rosenborg



- Carsten Zangenberg
- Niels Bruun de Neergaard

Ad g. Valg af to revisorer:
Formanden foreslog Steen Zangenberg og Casper Moltke som kandidater til posterne som

revisorer. Begge havde tilkendegivet, at de gerne modtog valg. Generalforsamlingen godkendte

enstemmigt dette valg.

Ad h. lndkomne forslag:
Der var som sådan ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, men Jacob von

Gehren havde ønsket, at et skitsebudget for 2O2t blev fremlagt for generalforsamlingen, da man

nu er lo fremme i 2020. Formanden fremlagde derfor en skitse til budget, der havde følgende

hovedpunkter:

- lndtægter baseres på 40 medlemmer og flere donationer end hidtil. I alt grundlæggende

driftsindtægter for 24.000 kr.

- Faste omkostninger på niveau med tidligere år ca. 2.000 kr'

- Projekter som det ser ud i dag:

o Hugs and Food støttes med 10.000 kr.

o En støttekoncert gennemføres til fordel for Morgencafeen. Foreningens udgifter til

dette søges dækket af midler fra ISOBRO. Der skal søge om disse penge i 2020.

o Afsat støtte til veteranprojektet på 5.000 kr.

- Der vil således fremadrettet blive arbejdet på at Øge antallet af donationer, til gavn for de

projekter der støttes.

- Det f remlagte budget sikrer en fordeling af midler, hvor 83 % går til støtte og 17 % går til

drift af foreningen.

Det blev besluttet af medlemmerne kunne komme med input til budgettet frem til 30. november

2020 således, at bestyrelsen kan udarbejde et endeligt budget for 2021inden udgangen af 2020.

Andet:
Dirigenten forespurgte om, der måtte være yderligere bemærkninger eller kommentarer, og der

var en sidste kommentar:

- Der blev opfordret til at medlemmerne skrev koncerten ind i kalenderen (19. november

2020 kl. 1900), og medlemmerne skulle huske at sØrBe for at også andre kom med til

koncerten. Endvidere skulle mulige donationer kanaliseres udenom billetformidleren, så

flest mulige midler kunne komme til gavn for Morgencafeen.

Hermed blev mødet afsluttet.


