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Referat fra generalforsamling i Holstebro Nødhjælp den 26-03-2019 

Fremmødte: 16 personer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Arne Nielsen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning. 

Haris fremviste en billedserie fra årets 4 transporter til Bosnien. Det er fortrinsvis 

skolemøbler samt tøj/sko, der afsendes. Møblerne finder plads både i skoler, 

foreninger og i Jaice Musikhus, og der var også fotos herfra i billedserien. Noget af 

tøjet er via lokale NGOere gået videre til flygtninge i Bosnien på grænsen til Kroatien 

(EU). 

Formanden orienterede om følgende: 
 

En vigtig indtægtskilde er salg af containetøj/sko og porcelæn til Østeuropa, 

hovedsagelig Rumænien.  

På årsbasis indsamler foreningen ca. 35.000 Kg.  Container tøj/sko. 

 

Foreningen har doneret 1500 EURO til et nyt tag på musikskolen i Jaice. 

 

Vi har et samarbejde med Ulfborg Genbrugsbutik, som henter indsamlet div. 

hospitalsudstyr, som Holstebro Nødhjælp har indsamlet fra Holstebro Sygehus, og 

sender det til Ukraine.  Holstebro Nødhjælp har modtaget ca. 5-6 tons godt tøj fra 

Ulfborg. 
 

Holstebro Nødhjælp får på årsbasis praktisk hjælp af ca. 10 personer i 

samfundstjeneste. De udgør en vigtig arbejdskraft, og nogle fortsætter endda som 

frivillige efter endt tjeneste. 

 

Vi har et fint samarbejde med  Y`men´s Club i Holstebro. 
 

Vi har i 2018 fået en donation på 22.000 kr. fra en privatperson, samt 25.000 kr i 

fondsstøtte. 
 

Fra 1. april 2018 har vi og Y`men´s Club selv måttet betale for lys og varme,                    



i modsætning til tidligere, hvor kommunen betalte. Vi forhandler dog p.t. med 

kommunen om nedsættelse af betalingen for den faste afgift. 

Udgifter til varme/lys og vand koster ca. kr. 20.000,- pr. år 

Formanden efterlyste mere hjælp til sortering af tøj, tirsdag i åbningstiden kl. 9-14 

3. Fremlæggelse af regnskab (årsrapport 2018). 

Regnskabet gennemgået af formand Helge Ørts. Det viser et underskud på -34.900 kr 

i 2018, mod et overskud på kr. 21.265 i 2017. Underskuddet skyldes bl.a. 1 ekstra 

transport til Bosnien og varme/lys og vandafgiften i 2018 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a. Bestyrelsesmedlem: Formand Helge Ørts – blev genvalgt. 

b. Bestyrelsesmedlem: Næstformand Haris Nuhanovic – blev genvalgt. 

c. Valg af 1. suppleant: Bestyrelsen foreslår Tina Bach. 

Tina Bach blev valgt som 1. suppleant. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

6. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag. 

7. Fastsættelse af medlemskontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget. 

8. Valg af revisor. 

Genvalg af revisor, SKM DATA & REGNSKABSSERVICE. 

9. Info om turen til Bosnien den 1. juni-4-juni 2019 og eventuelt.  

4. bestyrelsesmedlemmer og et medlem af foreningen tager for egen regning en tur 

til Bosnien 1. -4. juni 2019. Haris fremlagde programmet. Medlemmer af foreningen 

er velkomne, tilmelding senest 1. april (orientering sendt ud med mødeindkaldelse til 

generalforsamlingen).  

Arne Nielsen fra Y`s Men`s Club orienterede om deres arbejde i Kosovo. 

 

Bodil Thorsen, sekretær 


