
Generalforsamling onsdag den 1. marts 2017 

Holstebro Nødhjælp 

Formanden(kvinde) Vibeke D. bød velkommen til årets generalforsamling var glad 

ved, der var mødt 18 personer op, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer. 

1. Valg af dirigent:  

      Arne Nielsen blev valgt – uden modkandidat 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, alle datoer for 

indkaldelsen var overholdt 

2. Bestyrelsens beretning: 

Vibeke D. – Haris N. og Tina N. gennemgik aktiviteterne i 2016 bl.a. ved hjælp 

af lysbilleder, bl.a. af handicappede børn i Bosnien, som fik overdraget Lego 

klodser, der var sponsoreret af LEGO. Ligeledes tøj til deres dukker, som 

”Strikkedamerne” havde lavet.  

Holstebro Nødhjælp har i 2016 sendt: PC – Skoletavler – Skoleborde/stole – 

Loftsarmatur – Hospitalsudstyr – Tandlægestole og Tøj.   Der er ingen tvivl om, 

at AL hjælp er tiltrængt. 

Vibeke D. rettede en stor tak til alle de genbrugsbutikker, vi samarbejder med 

- uden deres hjælp ville det være svært at få tøj nok. 

3. Fremlæggelse af regnskab: 

Helge Ø. fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Der er p.t. 

42 medlemmer i foreningen, en fremgang på 8 pers. i forhold til 2015.     

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Næstformand Haris N. – blev genvalgt. 

Kasserer/Sekretær Helge Ø. – blev genvalgt. 

1. Suppleant Knud K.- blev genvalgt 

 



 

5. Til rettelser af foreningens vedtægter: 

Helge Ø. fremlagede div. små ændringer til foreningens vedtægter. Efter små 

til rettelser, blev de nye vedtægter godkendt. Bliver lagt på foreningens 

hjemmeside. 

6. Forslag fra medlemmer: 

 Der var ingen forslag. 

7. Forslag fra bestyrelsen:  

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

8. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2017 – blev godkendt. 

9. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslog genvalg – blev godkendt. 

10. Eventuelt: 

Hardernes Y-mens Club spurgte, om Holstebro Nødhjælp kunne være 

interesseret i at sælge Holstebro Julemærker? 

Deltransport sammen med Y-Mens Club i august måned. 

Fælles musikarrangement i november 2017 – med Y-Mens Club – Holstebro 

Nødhjælp og Kulturperlen. 

Arne Nielsen fortalte om det arbejde, Harderne Y-Mens Club lavede i bl.a. 

Kosovo.  

Opstart af Y-Mens Club i Gjakova i Kosovo. 

Regionskonference i Holstebro den 23.-25. juni 2017 under mottoet:  

”Kom ikke uden tøj” = medbring brugt tøj. 

Bygning af lejrcenter i Kosovo til børn/unge mennesker samt truede familier, 

et projekt til ca. kr. 625.000,-, hvoraf egenbetaling er ca. kr. 100.000,- og 

gratis grund i 99 år fra kommunen i Kosovo. 

Vibeke sluttede generalforsamlingen af med at takke de fremmødte og 

takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. 

 

Ref. Helge Ørts 

 

Dirigent: 


