
 

Referat af generalforsamling tirsdag den 28.2 i Krickethuset i Kerteminde 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om afdelingens virksomhed 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Afdelingens planer for de kommende år 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
 

1) Valg af dirigent 
Per T Sørensen blev valgt uden modkandidat 

2) Årets beretning   
Der har været 4 bestyrelsesmøder i 2022 
Konstituering  
Efter generalforsamlingen den 28.2. ser bestyrelsen således ud: 

Formand: Henning Rasmussen (genvalgt for 1 år)  

Kasserer: Bjarne Christensen  

Munkebos nørklere: Ina Rasmussen (genvalgt for 2 år) 

Kertemindes nørklere: Mia Winther 

Bestyrelse: Karen Dixen Fokdal (Valgt for 2 år) 

Suppleant: Martha Lydersen (valgt for 1 år) 

Årsnåle 

Der blev uddelt 3 årsnåle for hhv. 2 – 20 – 25 års tro tjeneste 

Medlemmer 

Der er pr 1.1.2023 81 medlemmer 

CVR 

CVR-nummer 31 68 10 81 er blevet forlænget med 3 år til 29.12. 2025 

A. P. Møllerfonden 

A. P. Møllerfonden donerede 5.000 kr. til et sommerarrangement for frivillige. Pengene blev brugt til en 

frokostbuffet på Munkebo Kro for nørklerne og bestyrelsen. Kroen gav den efterfølgende kaffe. 

ISOBRO 

ISOBRO havde doneret 7.800 kr. i 2021 til det lokale frivillige arbejde. I 2022 blev vi udtaget til revision, 

som godkendte regnskabet. I 2022 fik vi ca. 7.300 kr. Pengene blev brugt til julekurve til bestyrelsen og 

julefrokost til nørklerne. (I år har vi fået næsten 5.900 kr. som skal bruges inden den 15.12.) 

Nørklerne 

Nørklernes flotte strikkerier af børnetøj har hidtil være sendt til Hviderusland via sorteringscentralen i 

Odense, men pga. krigen er det stoppet. Ukraine vil hellere have penge og transporten dertil er dyr så indtil 

videre strikkes der til Røde Kors butikken i Nyborg, Mødrehjælpen og Varmestuen. Derudover ligger der 

mange sække i depot i Munkebo Kulturhus. 



 
Krickethuset 

Nørklerne i Kerteminde er flyttet tilbage til Krickethuset. Selv om det er i ”Udkants-Kerteminde” er det 

meget bedre end Kulturhuset Fjorden 

Langeskov 

Alt samarbejde med Langeskov afdelingen er definitivt droppet, da de ikke vil i kontakt med os. 

Butik i Kerteminde 

Vi blev kontaktet om opstart af en genbrugsbutik i Kerteminde, men har takket nej tak. Det er megameget 

svært at få fat i frivillige, så heller ikke en selvbetjeningsbutik har interesse. Vi stiller os ikke afvisende til at 

andre afdelinger kan starte en filial op. 

Henvisning til Ullerslev 

Afdelingen i Ullerslev afhenter tøjet fra de opstillede containere i Kerteminde Kommune. Vi har fået 

henvendelse om afhentning af dødsboer og rydning af loft, men henviser til Ullerslev. En kvinde havde ved 

fejl afleveret et par benklæder i en container og fik dem igen via Ullerslev. 

Førstehjælp 

Vores guldfugl Ingrid har igen været i gang med førstehjælpskurserne for virksomheder. 

Landsindsamlingen 

Røde Kors Kerteminde-Munkebo mangler i så høj grad frivillige, at vi ikke kan hjælpe til med 

Landsindsamlingen. Den blev i 2022 varetaget af Anna Sparvath fra Kerteminde. Hun formåede at indsamle 

næsten 12.000 kr. Anna vil gerne stå for indsamlingen i 2023 hvis hun bliver kontaktet i god tid. Anna er 84 

år. 

Julekurve 

Der blev uddelt 48 julekurve til ansøgere i vores lokalafdelings områder og henvist til andre 

julehjælpsudbydere for ansøgere i Langeskovafdelingen (6 stk.) Det tidligere samarbejde med Red Barnet 

og Plads til alle blev droppet og  et efterfølgende møde kunne ikke lade sig gøre pga. datasikkerhed. I 

stedet er der samarbejde med Mødrehjælpen og LINK, der etablerede kontakt med 19 ansøgere fra 

Ukraine og 5 fra Afrika. Det gav store sproglige udfordringer, men gennem tolke, der selv var blandt 

ansøgerne, lykkedes det. Det var en rigtig dejlig oplevelse at se den glæde og taknemmelighed der var fra 

alle modtagerne. Der var (igen) donationer fra Spar i Munkebo og Min Købmand i Mesinge. Desuden var 

der en privat der sponsorerede og Fjord og Bælt gav 51 sæt til børn, bestående af krus, skål og tallerken. 

Fjord og Bælt vil sponsorere igen i 2023 og der satses på sponsorat fra Rema 1000 i Munkebo. 

Julestue 

Ina og Karen deltog i Julestuen i Munkebo Kulturhus. 

Onsdagsklubben 

I Onsdagsklubben havde vi i marts måned Spillemanden fra Munkebo til at underholde, og i december fik vi 

besøg af sognepræst Eva Fisher Boel, som fortalte om sin barndoms jul, Grethe Nielsen læste julehistorier 

og spillemanden kom med sin lirekasse. (Onsdag den 1. marts i år kommer Munkebos glade sangkor.) 

Tak 

Til slut en stor tak til bestyrelsen, konsulenten, nørklerne, sorteringscentralen, førstehjælpsinstruktøren og 

sponsorerne for det gode samarbejde i løbet af året. 

 

3) Regnskab 

Bjarne fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. 



 
 

4) Planer for 2023 
Fortsætter som hidtil 

 

5) Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 

6) Valg af formand og bestyrelse 
Henning valgt som formand for 1 år 

Bjarne valgt for 2 år 

Mia valgt for 2 år 

Martha valgt som suppleant for 1 år 

 

7) Valg af revisor 
Bjarne spørger et muligt emne 

 

8) Eventuelt 
Der undersøges om mulighed for at sende nørklerstrik til Grønland, som har ønsket det. 

Der undersøges mulighed for at sende nørklerstrik til børnehjem i Nepal. 


