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Referat af dagsorden til bestyrelsesmøde
Møde den 27-03-2018 kl. 16:30
Mågevej 13
7500 Holstebro

Indkaldte:

Bo, Bodil, Butrin, Helge, Haris, Tina, Victor, Knud og Laurids

Afbud:

Butrin

Fraværende:
Gæst:

Elvir

Referent:

Bodil

Godkendelse af

• referat fra sidste

bestyrelsesmøde

Tak til Knud og
Laurids for deres
•
indsats i
bestyrelsen

Konstituering af
bestyrelsen efter
•
generalforsamlinge
n

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og
underskrevet.

Laurids afleverede sin nøgle til bygningen, men Knud beholder sin.
Der blev udleveret nøgle til Bo Thomsen.
Ny formand: Helge Ørts
Næstformand: Haris Nuhanovic
Kasserer: Bo Thomsen
Sekretær: Bodil Thorsen
1. suppleant: Tina Bach
2. suppleant: Victor Simonsen
Der holdes fremover 4 årlige bestyrelsesmøder. Møderne
placeres lige efter kvartalsafslutning

Underskrift på
referat fra
•
generalforsamlinge
n + dirigenten

•

Underskrift af
regnskab for 2017

•

Økonomi pr. 27.
marts 2018

Referatet blev underskrevet.

Foreligger.

Der er et mindre overskud. 13.000 kg. genbrugstøj og porcelæn
er solgt til Rumænien.

Betaling for vejning Det er aftalt med Holstebro Minkfodercentral, at vi kan bruge
af lastbil – ved
deres vognvægt. Helge har kvitteret ved at købe kager til
• afhentning
(Holstebro
virksomheden. (ca. 300 kr)
Minkfoder)
Fradrag for
En person, som ønsker at være anonym, vil gerne betale næste
økonomisk støtte til
Holstebro Nødhjælp lastvognstransport, ca. 25.000 kr, og spørger om man kan få

•

skattemæssigt fradrag. Helge har undersøgt reglerne
(ligningslovens & 8), og konklusionen er, at det i den konkrete sag ikke er
muligt.

Forsikring
bestyrelses
• medlemmer og
medlemmer og
andre frivillige

Foreningen kan ikke tegne ulykkesforsikring, da alle medlemmer
er ulønnede. Der henvises til medlemmernes eventuelle
private forsikringer, og det opfordres til at tegne sådan en,
hvis man ikke allerede har en.

Næste transport

•

Næste transport forventes at finde sted i maj måned, der køres til et
fjernlager i Jaice, og kommer primært til at bestå af skolemøbler.
Skolemøblerne skilles ad inden transporten, for at fylde så lidt
som muligt. Sidst på året forventes yderligere 1-2 transporter.

Sponsor kontakter

• (På varebilen) 20

Sættes i gang.

stk. a kr. 1000,-

Laurids vil undersøge, om der kan skaffes paller til tøj.
• Eventuelt

Der skal skrives ny lejekontrakt til kommunen, og vi skal selv fremover
betale for varme og el. Anslået 10-15.000 kr.
Alle bilag skal underskrives af næstformanden.
Varebilen må ikke bruges til privat transport.

