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Referat af dagsorden til bestyrelsesmøde 

Møde den 12. december 2017 kl. 16,30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Haris, Laurids, Tina, Helge, 1. Suppleant Knud K., 2. Suppleant Victor S. 

Afbud:  

Fraværende:  

Gæst: Elvir 

Referent: Helge 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  

• Ref. fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og 

underskrevet 

2.  Økonomi 
• Helge gennemgik regnskabet for 1. jan. – 27. nov. 

2017. Ser OK ud, vi har til ca. 2 transporter. 

3.  Salg af tøj fra container 
• Vi har solgt ca. 15.000 kg. container tøj til Rumænien, 

blev afhentet sidst i november mdr. 

4.  

Transport til Bosnien • Vi har i oktober/november mdr. sendt 2 transporter til 

Bosnien (Jajce, Velika Kladusa). Rigtig mange skole 

møbler – Tøj – Sko – Hospital udstyr – div. 

hjælpemidler. 

• Papirgangen ved grænsen gik næsten 100 %, det 

skyldes godt samarbejdet med lokal Røde Kors. 

• Se div. billeder på foreningens hjemmeside  

5.  

Transport til Kosovo • Transport til Kosovo sidst i november mdr. 2017, skete 

i samarbejde med Hardernes Y’s Men’s Club i 

Holstebro, de sendt ca. 16 paller med tøj/sko. 

• Holstebro Nødhjælp sendte i samarbejde med ”Kosovo 

Gruppen” ligeledes ca. 16 paller, primært skole møbler 

og tøj/sko. 

• Udgifterne fordeles med 50 % til hver forening.  

• ”Kosovo Gruppen” forsøge at indsamle kr. 6.000,- 

blandt deres medlemmer, til dækning af Holstebro 

Nødhjælps udgifter. 

• Transporten forgik i samarbejder med Dorina  
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• (Y’s Men’s Club’s samarbejdes partner i Kosovo), 

hvilket bevirkede at papirgangen ved grænsen til 

Kosovo gik 99 % problemfrit.  

6.  

Genbrugs butik i Rumænien • Kurt Jensen fra Rumænien, har sendt mail til 

foreningen. Han har endnu ikke fundet butikslokaler til 

genbrugsbutik. Prisen er ca. 11-12 euro pr. m2 pr. 

mdr. Det har de ikke råd til at betale. Der er måske en 

mulighed for at leje butikslokaler gennem et offentlig 

udlejnings institution, til ca. euro 1,35 pr. m2 pr. mdr. 

Kurt – er optimistisk og håber det falder på plads i 

begyndelsen af 2018. Tøjet han afhentet på Holstebro 

Nødhjælps lager i august, ligger tørt og godt i hans 

garage.  

7.  

Generalforsamling i 2018 • Bestyrelsen besluttede at den årlige generalforsamling, 

skal afholdes den 6. marts 2018 kl. 17.00 

• Menu vil være det samme som i 2017 – æblekage. 

Tina bager kage. 

• Dagsorden iflg. vedtægter. 

• På valg er følgende: 

• Tina 

• Laurids 

• Knud 

• Valg af ny 2. suppleant 

• Indkaldelse sendes via mail/brev i god tid. 

• Foreningen håber rigtig mange medlemmer vil møde 

frem, der skal tilmeldes. 

8.  

Moms/Told ved levering til 

Bosnien i 2016 

• Holstebro Nødhjælp har fået en regning på ca. Euro 

900,- fra den Bosniske regering. P.g.a. af mangelfuld 

papir udfyldelse ved denne transport. I fremtiden vil 

der være styr på papirgangen, med hjælp fra lokal 

Røde Kors.  

9.  

Eventuelt • Viktor – har måske mulighed for at afhente brugt tøj i 

Silkeborg/Aarhus. Afhentning sker i Holstebro 

Nødhjælps varebil. Y’s Men’s Club betaler brændstof. 

• Bodil (frivillig hjælper ☺) har sendt ansøgning til fonde, 

om økonomisk hjælp til transportudgifter. 

• Bestyrelsen sluttede af med fælles spisning (2 stk. 

smørrebrød) og ønskede hinanden en god jul og et 

godt og lykkebringende nytår. 


