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Referat af Dagsorden til bestyrelsesmøde 

 

Møde den 13. december 2016 kl. 17,00 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 
 
Indkaldte: Vibeke – Haris – Laurids – Tina - Helge – Victor -Knud 
  
Afbud:  
Fraværende:  
Gæst:  
Referent: Helge 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde + evt. kommentarer 

• Helge – rykker for afregning af jern salg 
• Haris har sendt mail til hospital i Bosnien BIH – intet svar 

endnu 
• Haris vil kontakte tidlige transport i Bosnien/Kosovo 
• Røde Kors kan ikke hjælpe os med fordeling af f.eks. tøj 
• Vibeke arbejder på dagbog, ang. besøg i Bosnien 

2.  Økonomi • Helge gennemgik regnskab frem til 30. november 2017, vi 
har p.t. kr. 31.976,87 i banken 

3.  Transport dokumenter • Transport dokumenterne skal være 100 % korrekte, ved 
fremtidige transport til Kosovo, så vi undgår ventetid ved 
grænsen 

4.  Modtager af transport  • NGO’er i Kosovo har styr på fordeling af den nødhjælp ved 
sendte derned. Vi skal tale med formanden for 
kontaktgruppen i Danmark, så vi undgår ventetid ved 
grænsen. Haris arranger et møde 

• Fordeling af nødhjælpen i Bosnien fungere iflg.  Tina-
Vibeke og Haris. 

• Lejeaftalen på lager, er endnu ikke faldet på plads Haris 
følger op på sagen. 

5.  Afløser for Vibeke om onsdagen • Victor og Knud vil gerne være afløser for Vibeke om 
onsdagen, ved afhentning af tøj. MEN de vil helst ikke ha’ 
noget med personer fra Kriminalforsorgen at gøre. 

6. Samfundstjeneste om lørdagen – 
hvem kan stå til rådighed 

• Haris og Helge vil afløse, hvis Vibeke er forhindret. Bliver 
først aktuelt i 2017 

  7. 
 

Opfølgning på hjemmesiden •  Haris har ajourført hjemmesiden i uge 49 

  8. Baglandsmøde med Y’s men • Vibeke har den 12. november været til møde med 
Hardernes Y’s men Club ang., samarbejde – et godt møde. 

  9. Støttekoncert i november 2017 • Tages op på næste møde 
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Ref. 18. december 2016 

 

Helge Ørts  

10. Planlægning af medlemsmøde i 
januar 2017 

• Medlemsmøde den 16. januar 2017 kl. 15.00 
• Indkaldelse af foreningsmedlemmer pr. mail 
• Vibeke laver dagsorden for mødet 
• Harris laver billeshow – over året 2016  

11.  Eventuelt • Helge har skaffet brugt palleløfter 
• Helge – sender brev ud til ALLE medlemmer, vedr. E-mail 

adresse.  
• Generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 
• Vibeke laver dagsorden – husk vedtægts ændringer, som et 

punkt 
12. Næste møde • Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19,30 


