
Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13, 7500 Holstebro 

Danmark 

Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13  

7500 Holstebro  

Danmark 

 

www.holstebronoedhjaelp.dk  

info@holstebronoedhjaelp.dk 

Telefon: 0045 42509960 

CVR Nr.: 26220548  

Bank: 9106 – 705330 

Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16:30 

Mågevej 13 
7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bo Thomsen, Bodil Thorsen, Butrin Morina, Haris Nuhanovic, Helge Ørts, Victor Simonsen 

Afbud: Tina Bach 

Fraværende:  

Gæst:  

Referent: Bodil Thorsen 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
• Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi pr. dd. 
• Regnskabet blev gennemgået. Der er kassebeholdning 

til 1 transport 

3.  Varmeudgifter på vores adresse 

• Varmeudgiften på Mågevej 13 er næsten halveret siden 

2017. Vi vil gerne have frakoblet varmen i bygningen 

mod syd, så vi ikke skal betale den faste varmeafgift. Vi 

er i dialog med kommunen om dette, da Mågevej 13 er 

kommunens ejendom . Bo har en elektrisk varmeovn 

med blæser, som vi kan bruge 

4.  
Antal medlemmer d.d. + 

kontingent 

• Medlemsantal uændret i forhold til 2018. Opkrævning af 

kontingent for 2019 er sendt ud til samtlige medlemmer  

5.  
Generalforsamling dato? Info til 

medlemmerne. Bespisning  

• Vi afholder generalforsamling tirsdag d. 26.  marts 

2019 kl. 17. Der vil blive sendt indkaldelse ud til 

samtlige medlemmer, og tilmelding er obligatorisk. Der 

serveres æblekage og kaffe. 

            Bestyrelsen mødes ½ time før, dvs. kl. 16.30  

6.  Hvem er på valg i 2019? 
• Formand Helge Ørts og næstformand Haris Nuhanovic 

er på valg. Begge stiller op igen 

7.  

Tur til Bosnien i foråret (maj 

md.) 2019. Helge inviteret på 

besøg i Rumænien  

• Bestyrelsen planlægger fælles tur til Bosnien lørdag d. 
1. juni – tirsdag d. 4. juni 2019, med flyvning fra 

Billund til Tuzla. Opholdet i Bosnien er gratis, flybilletter 

koster lige nu ca. 700 kr. Alle medlemmer af Holstebro 
Nødhjælp er velkomne til at deltage, og der vil blive 

givet nærmere orientering på generalforsamlingen d. 

26. marts. Endelig tilmelding senest 1. april  
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• Helge har ikke fastlagt dato for sit Rumænien-besøg  

 

8.  
Transporter i 2019 • Næste transport forventes omkring juni, hvis vi har 

penge til den. Vi søger stadig div. fonde 

9.  

Køb af nye tøjcontainere • Vi har indhentet tilbud på tøjcontainere fra Vinderup 

Stål. De koster ca. 10.000 kr stykket, og vi har søgt 

Færch Fonden om penge til dem 

10.  

Sponsorkontrakt – hvem har 

lyst/tid 

• Punktet blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde, og 

sponsorkontrakten er udarbejdet. Nu mangler vi bare 
sponsorer. Bo vil kontakte nogle håndværkere vedr. et 

eventuelt sponsorat  

11.  Eventuelt 

• Bo sender info om foreningen til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer i NordVestBOs 40 afdelinger 

• Helge efterlyser mere praktisk hjælp om tirsdagen, da 

det er svært at nå det hele 

• Vi har ca. 100 stk. Reoler på lager, som vi gerne vil 

sælge for kr. 300,- + moms pr. stk 

• Helge kører hver lørdag og hver søndag på 

genbrugspladsen for at tømme tøjcontainere, da de 
meget hurtigt bliver fyldt op. Han mangler hjælp, og 

følgende afløsning blev aftalt: 

23-24. februar Haris og Bo  

9-10. marts Haris 

16-17. marts Victor 

• Bo foreslår, at vi tjekker om vi kan få møbler fra 

Nørrelandskolen. Men lige nu har vi møbler nok, og ikke 

penge til transporter, så det er ikke aktuelt 
 

• Haris orienterede om en henvendelse fra en ny forening 

i Bosnien, som her bedt om hjælp til møbler til børn. 
COD, Center for Education and Gathering. Vi vil gerne 

hjælpe, hvis vi kan 

 


