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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde onsdag den 18. juli kl. 16:30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bo, Bodil, Butrin, Helge, Haris, Tina, Victor 

Afbud: Tina 

Fraværende: Boutrin 

Gæst: - 

Referent: Bodil 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi 

Helge gennemgik saldo-balancen fra perioden 1/1 2018 til 

30/6 2018. Bestyrelsen havde ingen indvendinger. 

 

3.  Tilskud fra fonde 
Foreningen har i juli måned modtaget 25.000 kr fra Fonden 

af 17-12-1981.. 

 

4.  Antal medlemmer d.d. 
 Helge gennemgik den opdaterede liste over medlemmer. 

 

5.  
Direkte økonomisk tilskud til 

projekter 

Foreningen har givet penge til reparation af et tag på 
musikskolen i Jaice. (en fondsansøgning hos Realdania gav 

afslag). Der var enighed om, at vi kun vil støtte projekter, 

som foreningen i forvejen er involveret i. Vi overvejer at 
støtte indkøb af en varebil til Røde Kors i Jaice. Bo vil kigge 

på muligheder på brugtvognsmarkedet. 

 

6.  
Privat kørsel i foreningens 

varebil 

Vi må ikke bruge foreningens varebil til privatkørsel. Men 

det er muligt via SKATs hjemmeside at "købe" bilen for f. 
eks. 1 dag for 245 kr. 
 

7.  

Varme incl. lys (a conto kr. 

24.000, a conto vand kr. 

2.800,_). Y-Mens betaler 30% 

Vi når ikke op på a.contobeløbet i år. Det skyldes bl.a. 
besparelser på forbruget, men også den varme sommer. 

Bodil vil søge kommunen om tilskud til varmeregningen i 

løbet af efteråret, men skal lige bruge lidt flere 

informationer. 

http://www.holstebronoedhjaelp.dk/
mailto:info@holstebronoedhjaelp.dk


Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13, 7500 Holstebro 

Danmark 

 

 

8.  

Transporter i 2018 Der er indtil nu afsendt 2 transporter i 2018, første 

transport i maj, til Jaice. 2. transport i juli, til det 
nordvestlige Bosnien. Der er stor tilfredshed med den 

seneste transportør, som vi nok vil foretrække fremover. 
Der er stadig en del møbler på lager, så vi planlægger 

endnu en transport i efteråret. Skal dog koordineres med Y. 

mens klub , som sender transport i foråret 2019. 

 

9.  

Folk i samfundstjeneste Helge orienterede: der er for tiden 2 mennesker i 

samfundstjeneste, og en ny starter 1. august. Helge er 
derfor lidt "bundet op" og har svært ved at holde fri. Viktor 

vil gerne afløse. 

 

10.  

Sponsorkontrakt – hvem har 

lyst/tid 

Haris har lavet udkast, er vil indarbejde nogle få 

ændringer, som bestyrelsen har foreslået. 

 

11.  Eventuelt 

Der er vedtaget en ny databeskyttelseslov, og som vi skal 

tage højde for. Haris ved hvordan. 

Haris orienterede om en sag, hvor Foreningens opslag på 

facebook blev spredt og gav nye, gode kontakter. 

Foreningens tøjcontainere blev drøftet. Nogle af dem er i 

dårlig stand, og en del af tøjet må jævnlig kasseres, fordi 

det er blevet vådt. Vi drøftede anskaffelse af nye 
containere, og om der er mulighed for at få støtte til 

dette.  Bo vil tjekke, om boligselskaberne evt. kan 
hjælpe, og Bodil vil tjekke, om der er fonde, der evt. 

kunne støtte. 

 


