Referat af Dagsorden til bestyrelsesmøde
Møde den 22. august kl. 16,30
Mågevej 13
7500 Holstebro

Indkaldte:

Afbud:
Fraværende:
Gæst:
Referent:

Haris – Laurids - Tina - Helge
1. Suppleant Knud K. 2. Suppleant Victor S.

Helge

1.

Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde

•

Ref. fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og
underskrevet

2.

Økonomi

•

Helge gennemgik regnskabet for 1. jan. – 30. juli
2017. Ser OK ud, vi har til ca. 3 transporter.

3.

Transport til Bosnien

•

Næste transport forventes at blive sendt sidst i
september 2017. Der vil blive sendt rigtig mange
skolemøbler, kørestole, rollator, hospitals udstyr,
tøj til patienter og medarbejder.
Al fordeling vil blive gennem Røde Kors, som vi har
fået en underskrevet samarbejdes aftale med.
Jajce kommune har stillet lager faciliteter til
rådighed
I samarbejder med Hardernes Y’s mens Club, vil der
blive sendt ca. 30 paller af sted i slutningen af
oktober mdr. bl.a. skolemøbler og rigtig meget tøj
Åbnings dag er flyttet fra onsdag, til tirsdag kl.
09,00 til 14,00 i det tidsrum vil kontoret normalt
være bemandet. Nyt tlf. no. er 42509960 – hvis
tlf. ikke besvares så læg navn og tlf.
Vestjysk Bank i Lemvig, har foræret os 800 stk. Tee
shiit.
Helge undersøge om vi skal ha’ tegnet forsikring,
for alle de frivillige der hjælper os.
Det skal afhentes ca. 60 sæt skolemøbler i Randers
fredag den 1. sep. Haris finder hjælper og Helge
bestiller bil.

•
•
4.

Transport til Kosovo

•

5.

Eventuelt

•

•
•
•
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•

•
•
•

Haris kontakter de unge mennesker fra Kosovo,
ang arbejdsdag den 2. september kl. 09,00 til ca.
15,00
Støttekoncert sammen med Hardernes Y’s men i
november, nærmere info kommer.
Arbejdsdag lørdag den 2. september kl. 09,00
til ca. 15,00.
Det forventes at der sender en transport til Velika
Kladush (Bosnien) i november mdr. bl.a.
skolemøbler, div. skolehæfter og reoler.

Holstebro Nødhjælp har p.t. ingen formand, da Vibeke
Davidsen af personlige årsager, har valgt at trække sig.
Bestyrelsen forsøger at finde ny formand, senest til
generalforsamlingen i foråret 2017.

Næste møde i oktober, Haris fremsender dato og
dagsorden.
Referent
Helge Ørts

17-12-2017

2

