
 

1 
 

 

REFERAT – www.shelterbox.dk 

 Generalforsamling i ShelterBox Danmark, onsdag den 9. november 2022, kl. 19:30, via Teams 

 
1. Valg af dirigent 

Karsten Thuen blev valgt. 
  

2. Beretning fra formanden 

“Vores formand siden starten i 2007, Karsten Thuen besluttede at stoppe som bestyrelsesformand 
pr. 01-01-2022.  

Vi takker Karsten for en kæmpe indsats. Karsten har arbejdet utrætteligt for ShelterBox og har 

hjulpet tusindvis af mennesker ramt af katastrofe. Det glæder os at Karsten fortsætter arbejdet i 

bestyrelsen og jeg takker for tilliden og opbakningen som Karstens afløser.  
 

Vi kan se tilbage på et spændende år med udfordringer og forandringer. Det er lykkes os at indsamle 

et beløb svarende til 70% af vores gennemsnitlige årsresultat. Det kan vi være tilfredse med, henset 
til at vi ikke har haft mulighed for at fundraise i de danske Rotary klubber, til fordel for Ukraine 

krigens ofre.  

 

Partnerskabet mellem ShelterBox og Rotary International er tæt og Rotary er uændret en vigtig 
kilde til donationer, men arbejdet med at finde supplerende donorer i form af andre frivillige 

organisationer, fonde, virksomheder og privatpersoner skal intensiveres. 

 

ShelterBox Team Nordic, samarbejdet mellem ShelterBox Danmark, Norge, Sverige, og Finland er 
nyttigt for alle involverede, og påskønnes samtidigt af ShelterBox Trust. Efter to års udsættelse 

grundet Corona lykkedes det at gennemføre et NUSOP i Sverige, blandt andet med et hold på fire 

danske deltagere. Vi har ligeledes deltaget i USOP, Cornwall hvor vores bestyrelsesmedlem Skafti 
Halldorsson har deltaget. Begge aktiviteter giver indsigt, ny energi og de er gode værktøjer til at 

rekruttere nye ambassadører og frivillige.  

 

På vegne af ShelterBox Trust har Skafti ligeledes deltaget i Rotary Zoom mødet på Island, med 
henblik på at rekruttere frivillige fra Rotary Island. 

 

International Fundraising Conference 2022 i Truro havde deltagelse af 11 ud af 15 Affilierede lande, 

med Holger Heldbo og Mogens Jensen som de danske deltagere. En positiv oplevelse, en 
professionel stab og et stort engagement fra alle. Flotte resultater for ShelterBox Trust, rekorder i 

antal indsatser og samlet fundraising. En ny femårs vision med dybe tanker bag blev gennemgået. Vi 

skal hjælpe mere, vi skal være bedre og vi skal samarbejde endnu mere med partnere.  
 

ShelterBox Danmark takker alle donorer og bidragsydere for opbakningen i året der gik.  

 

Samarbejdet med Rotarys fem Distrikter er godt og vi takker for at have en ShelterBox Ambassadør i 
hvert distrikt.  

 

Staben i ShelterBox hovedkontoret skal have tak for hjælp og opbakning med stort og småt.  

 
Det er mit håb at vi fortsætter arbejdet for ShelterBox visionen: ”No one without shelter after 

disaster” 

 
Sidst men ikke mindst, en stor tak til ambassadører, speakere og bestyrelse for at give det vigtigste 

man kan give: Sin tid.”  
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3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 Regnskab godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget 
 Budget godkendt.  

 

5. Indkomne forslag 

 Ingen forslag modtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Genvalg til 
Peder Jon Andersen Rotary Distrikt 1470 

Jes Berg Gertsen Ordførende ambassadør i Rotary Distrikt 1440 

Holger Heldbo  Ordførende ambassadør i Rotary Distrikt 1450 

Brian Baun  Rotary Distrikt 1470 
Gudde Södergren Rotary Distrikt 1480 

Skafti Halldórsson Rotary Distrikt 1450 

Charlotte Melchiorsen Ordførende ambassadør i Rotaract 

 
7. Valg af revisor 

Genvalg til 

Pensioneret statsaut. revisor Bo Madsen, Birkerød Rotary klub 
 

8. Eventuelt 

 Ingen bemærkninger. 
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Referent 

Mogens Jensen, formand  //  Karsten Thuen, dirigent 


