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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 16. oktober 2018 
Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

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

Afbud:  

Fraværende: Boutrin 

Gæst: - 

Referent: Bodil 

 

1. 
Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde  

Ingen bemærkninger 

2. Økonomi 

Helge gennemgik saldoen fra perioden 1. januar 2018-30. 
september 2018. Bestyrelsen havde ingen 
indvendinger 

3. 
Tilskud fra fonde/afslag. Kan der 
findes andre steder at ansøge 

Bo har undersøgt brugtvognsmarkedet herhjemme , med 
henblik på indkøb af en varebil til Røde Kors i Jaice. Men 
konklusionen er, at man får mere for pengene, hvis bilen 
indkøbes i Bosnien. En 2-4 år gammel firehjulstrækker 
koster omkring 6000 Euro (ca. 45.000 kr). Foreningen vil 
derfor støtte det lokale Røde Kors med et beløb på op til 
20.000 kr, når de selv har det resterende beløb.  
 
Bodil vil undersøge, om Røde Kors i Danmark evt. vil støtte 
de lokale Røde Kors i Bosnien. 
Den lokale Røde kors afdeling i Jaice har udarbejdet en 
beskrivelse af aktiviteter i området, samt forslag til 
konkrete sponsorater. Bodil gennemgår materialet m.h. til 
eventuel støtte. 
  
Bo foreslog, at vi skal søge Lejerbo om hjælp til indkøb af 2 
stk. tøjcontainere til en anslået pris på 5000 kr/stk. Bodil vil 
skrive en ansøgning. 
 
Tina fortalte lidt om forholdene i området Velika Kladusa 
(ligger i Bosnien, ca. 160 km. Fra Jaice), hvor der er et 
meget stort behov for hjælp til sygdomsramte borgere, f. 
eks. parykker til kræftramte. Bodil vil kigge på, hvilke 
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fonde, der evt. kunne bidrage med hjælp. 
Vi har fået afslag fra Holstebro Kommune om tilskud til 
betaling af el-vand og varmeudgifter, 
som a conto beløber sig til kr. 30.000,- pr. år. Helge 
forventer dog, at vi får ca. 40% tilbage ved 
årsopgørelsen. Der er lavet aftale med Y’ Men’s klubben, 
om at de betaler 30% af forbruget . 
Bodil vil søge Vestforsyning om evt. hjælp. 

4. Antal medlemmer pr. dd. Helge orienterede  

5. 
Direkte økonomisk tilskud til 
projekter. Har vi nogen? 

Se under punkt 3  

6. 
Sponsorkontrakt – hvem har 
lyst/tid, den skal laves færdig 

Der foreligger et udkast til sponsorkontrakt - Bodil og Haris 
vil gøre det færdigt. 

7. Reparation af varebil og syn Varevognen er repareret og synet. 

8. 

”Tabte” genbrugsbutikker Vi får ikke længere tøj fra Kirkens Korshær i Skave, på 
Gartnerivej og ved Enghaven, da de har valgt en anden 
løsning m.h.til brugt tøj. Victor vil spørge, om vi fortsat kan 
afhente sko fra dem. Men vi har fået nye "leverandører" i 
form af menighedsplejen ved Kvickly og på Struervej. 

9. 

Ny infofolder om Holstebro 
Nødhjælp inkl. nye fotos 

Helge vil gerne have opdateret den eksisterende info-folder 
om Holstebro Nødhjælp, så vi får en 2018-version, som f. 
eks. kan trykkes i 50 eksemplarer. Haris kigger på det. Bo 
foreslog, at vi sender den ud til de 300 medlemmer på 
medlemslisten for hans boligforening. 

10. 
Gebyr i sparekassen Thy Vi overvejer at skifte bank, da der dels er høje gebyrer, 

dels en dårlig service i Sparekassen Thy. Helge følger op. 

11. 
Tilskud fra et medlem på ca. 
21.000 kr 

Vi har fået et tilskud fra et medlem på 21.000 kr. Helge har 
sendt et takkebrev. 

12. Næste transport - Bosnien 

Vi har mulighed for at afsende endnu 2 transporter i 2018; 
vi har nok møbler m.v. på lager, og der er plads i 
"fjernlageret" i Jaice. Haris har bestilt næste transport til 
Jaice d. 26. oktober. 

13. Eventuelt 

Foreningen vil arrangere en tur til Bosnien, foreløbig 
planlægger vi efter  maj 2019. Kan annonceres ifm 

generalforsamlingen i marts 2019. 

Helge vil arrangere, at bestyrelsen samles til julefrokost en 
hverdagsaften i december. 

Foreningen vil anskaffe en ny kaffemaskine, da den gamle 
er udtjent. 


