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Referat af Dagsorden til bestyrelsesmøde 

 

Møde den 7. februar 2017 kl. 19.30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

 
Indkaldte: Vibeke – Haris – Tina – Laurids - Helge  

1. Suppleant Knud K. 2. Suppleant Victor S. 
  
Afbud:  
Fraværende:  
Gæst:  
Referent: Helge 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 13. dec. 2016 

• Generalforsamling onsdag den 1. marts kl. 19,00 
• Vibeke laver dagsorden 
• Helge sender indkaldelse til alle medlemmerne – pr. 

post til de medlemmer der IKKE har mail adr. 
• Helge – afløser for Vibeke om onsdagen. 

2.  Økonomi –  • Bankindestående pr. 31. december kr. 28.233,95 
• Meget små bevægelser siden 1. januar 
• Årsregnskabet blev udleveret til bestyrelsen – 

fremsendes til medlemmerne, inden 
generalforsamlingen + indkaldelse til 
generalforsamlingen  

3.  Salg af tøj m.m. • Der d.d. sendt/solgt ca. 16.000 kg brugt tøj til 
Rumænien. 

4.  Klargøring af tøj/fodtøj mm til 
transport 

• Der blev aftalt arbejdsdag lørdag den 18. februar 
kl. 9,00-10,00 til ca. 15,00 

5.  Økonomisk bidrag til børn og 
unge, med div. diagnoser – så 
de kan starte en genbrugsbutik 

• Holstebro Nødhjælp – må ikke give kontanter til 
div. projekter. MEN vi kunne evt. være behjælpelig 
med indkøb af div. inventar. Tina og Vibeke 
arbejde videre med sagen. 

  
6. Plan for generalforsamlingen • Vibeke laver plan og indkaldelse til 

generalforsamlingen – husk punktet ændring af 
vedtægterne 

• Helge sender indkaldelsen ud til medlemmerne 
• Haris og Helge er på valg – de modtager genvalg. 
• 1. suppleant Knud K. modtager også genvalg. 
• Haris Viser dias show af året 2016 

 

http://www.holstebronoedhjaelp.dk/
http://www.holstebronoedhjaelp.dk/�
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Referent 9. februar 2017 

Helge Ørts 

 

11.  Eventuelt • Bestyrelsen vil MEGET gerne opfordre vores 
medlemmer, til at møde op til 
generalforsamlingen.  

• Holstebro Nødhjælp er vært ved kaffe/te og 
hjemmebagt brød/kage. 

• Husk at tilmelde dig på mail oerts@post.tele.dk 
eller på tlf. 40600990 – senest den 26. februar 

 
 

• Victor og Knud bytter om på et par container – der 
evt. er i stykker. 

• Ernst Larsen vil gerne deltage i tøjindsamling igen, 
Victor aftaler nærmere med ham. 

• Vibeke ansøger Ø-stifterne om et tilskud til næste 
transport 

• Kan vi skaffe handicap kørestole – til sportsfolk 
?? 

• Helge udsender kontingent opkrævning til 
medlemmerne. 

• Helge vil undersøge om det er mulig at få Mobil 
Pay. 

• Helge kontakter genbrugsbutikkerne: KFUM på 
Gartnerivej og de 2 genbrugsbutikker på 
Banevænget, og Jeppe Skous Gade for evt. 
afhentning af overskudstøj 

12. Næste møde • Onsdag den 1. marts kl. 19,00 – efterfølgende 
er der generalforsamling 

mailto:oerts@post.tele.dk

