Generalforsamling ShelterBox Danmark
Afholdt 24.nov.2018 kl 14
På Vangebovej 41, Holte.

Referat
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af Revisor
8. Evt.
Tilstede: Karsten Thuen (formand), Peder Jon Andersen (kasserer), Brian Baun, Mette FroschHansen, Holger Heldbo (Konferencekald) og Henrik Svane (ref).
1. Som dirigent blev foreslået Karsten Thuen, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Formanden konstaterede, at det forløbne år har haft et godt aktivitetsniveau. På SB Norden
Seminaret i september havde vi 4 deltagere, som efterfølgende blev tilmeldt trin 1 af SRT
træningen. Formanden fortsætter det gode samarbejde i SB Norden regi og der kan forventes
endnu et seminar i 2019.
Susanne Birkebæk deltog i Affiliatemøde i Helston og fik knyttet mange gode kontakter.
Tilstedeværelse på D-1450 PETS møde gav mange henvendelser om foredrag.
Kontakt til Rotary Danmarks Hjælpefond vedrørende ændring af tilbageholdelsesprocent fra 7 %
til 15 %, som er den tilbageholdelse ShelterBox International anviser, har ikke givet en afklaring
og der vil derfor blive fremsendt fornyet anmodning.
I forlængelse af vedtægtsændringerne på seneste generalforsamling lægges der op til flere
elektroniske møder i det kommende år.
Arbejdet med at opnå et endnu tættere samarbejde med distrikterne i Rotary DK fortsættes,
således at donationsmængden kan øges.
Beretningen afsluttedes med en stor tak til alle de, som bidrager. Samtidig udtryktes håb om, at
næste års indsamlingsresultat igen ville kunne blive som de tidligere år, således at resultatet
kunne blive tilfredsstillende.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet var opstillet som et nettoregnskab, hvorved SB Danmarks driftsregnskab fremgår
tydeligt, når donationerne er udskilt.
Det konstateres, at årets beskedne donationsandel medvirker til, at året afsluttes med et
underskud.
Det fremlagte regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Budget for 2017-18 foreslås fremskrevet med en indsamling på 157.950,- DKK og samme
administration. Til dato er der indkommet ~75.000 DKK (5 md) derudover udestår årligt beløb
fra Københavns Rotary Klub. Endelig kan der forventes et større beløb fra indsamling i D1450.

Hvis der yderligere opnås aftale med Rotary Danmarks Hjælpefond om tilbageholdelsen, skulle
resultatet balancere. Budgetforslaget blev taget til efterretning.
5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villige til genvalg:
- Peder Jon Andersen
- Camilla W. Hagen
- Jes Berg Gertsen
- Brian Baun
Alle blev valgt.
Derudover opstillede som repræsentanter for Rotarydistrikterne:
- Mette Frosch-Hansen
- Holger Heldbo
- Gudde Södergren
- Lars Prytz
Som alle blev valgt.
7. Jørgen Kjærulff blev foreslået og derefter valg som revisor.
8. Der er mange SB indslag på Twitter. Mette og Holger ser på, hvordan vi bedre kommer på de
sociale medier.
Der stiles mod at afholde et SBDK møde i Trekantsområdet i H1/2019.
Det blev foreslået, at vi skulle forsøge at påvirke Rotaryklubberne i DK til at lade 200,-DKK af
medlemmernes kontingent gå til SBDK – Det kræver selvsagt tilladelse fra RDK.
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen lukkedes.
Holte den 03.dec.2018/Henrik Svane (ref.) og Karsten Thuen (dirigent)

