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Referat af Dagsorden til bestyrelsesmøde 

 

Møde den 29. marts 2017 kl. 16.30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

 
Indkaldte: Vibeke – Haris – Tina – Helge  

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

1.  Underskrift af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde og 
generalforsamling. 

• Referatet fra sidste møde den 7. feb. Pkt. 5 ændres 
til: Holstebro Nødhjælp kan levere div. salgsvarer til 
salg i en genbrugsbutik. 

2.  Referatet på hjemmesiden • Efter at bestyrelsen har haft en 4-5 dage til 
godkendelse af referatet – lægges det på 
foreningens hjemmeside og sendes pr. brev til de 
medlemmer, der ikke er på nettet. 

3.  Økonomi • Foreningen har penge til 2 transporter i løbet af 
2017. Vi forventer at kunne sende næste transport i 
løbet af juni/juli måned. 

• Vi mangler indbetalinger fra 7 medlemmer, Helge 
sender en rykker. 

4.  Salg af tøj m.m. • 2000 stk. div. porselæn er solgt til Rumænien, 
afhentes i løbet af april måned. Prisen er 10 cent pr. 
stk. 

5.  Projekter i Bosnien og Kosovo • Haris og Helge tager den 12. maj 2017 på en 3 
dags tur til Bosnien for at undersøge præcis, hvilke 
opgaver vi kan hjælpe med. Bestyrelsen gav accept 
for udgifter til turen. Flybilletter koster ca. kr. 500,- 
pr. person tur/retur. 

• Tina og Elvir undersøger mulighederne for at finde 
lagerplads i Vest Bosnien. Tina tager på påsketur til 
Bosnien, og bilen bliver fyldt op med bl.a. fodbold-
trøjer og -bukser + ca. 50 par fodboldstøvler og ca. 
50 kg. børnesko.  Tina kontakter også Fru Umija, 
for at arbejde videre omkring start af genbrugsbutik 
hvor indkomsten går direkte til betaling af hus, til 
mødested/beskæftigelse for børn og unge med div. 
diagnoser. 

http://www.holstebronoedhjaelp.dk/
http://www.holstebronoedhjaelp.dk/�
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9. Næste møde onsdag den 26. april kl. 16,30 

 

referent 

Helge Ørts 

 

 

6. Styr på lageret • Der er ved at være styr på lageret, men vi mangler 
lige det sidste. Helge finder datoer for ca. 2-3 
eftermiddags/aften tider, hvor vi ved fælles hjælp 
vil få ryddet op. 

  7.  Samarbejder med ” Lidt er 
meget” ang. Projekter i Kosovo 

• Haris aftaler tid med de unge mennesker ang. 
sortering af de ting, vi har fået fra Holstebro 
Sygehus. 

 8. Eventuelt • Tina har aftalt med Viborg sygehus, om afhentning 
af rigtig meget hospital tøj. 

• Søndag den 2. april afhentes ca. 100 skoleborde 
med tilhørende stole, hos privat indsamler i Varde 
+ computere og tøj. Vibeke lejer mindre lastbil til 
denne afhentning. 

• Vores varebil er ikke mere i god stand (rust), men 
bremser/styretøj er stadig OK. Helge er ved at 
undersøge køb af anden brugt bil. 

• Mariebjerg Uddannelsescenter i Vemb vil gerne 
igen, hjælpe med div. opgaver, bl.a. sortering af 
tøj. Første gang bliver torsdag den 27. april, hvor 
der vil komme 5-6 unge mennesker og 2 voksne.  

• Holstebro Nødhjælp takker nej til salg af 500 stk. 
lodsedler fra Lions Club i Holstebro. 

• Vibeke sender ansøgning til Ø-stifterne. 


