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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 10. september 16:30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

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

Afbud: Boutrin, Victor 

Fraværende:  

Gæst: Elvir 

Referent: Bodil 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi 

Helge gennemgik saldo-balancen fra perioden 1/1 2019 til 

30/6 2019. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.  

 

3.  Bankindestående dd       Fremgår af saldo-balancen. 

4.  Moms til gode pr. 30 juni 2019 Blev gennemgået under punkt 2. 

5.  Tilgodehavende fra Rumænien Blev gennemgået under punkt 2. 

6.  Besøg i Lasi i Øst-Rumænien 

       Helge er inviteret på besøg i Rumænien, hos vores aftager           
af containertøj. Aftager mener, at de seneste leverancer               
har været for dårlige.  Helge vil forsøge at finde en løsning. 

7.  Haris besøg i Jaice, Bosnien 

      Bestyrelsen for Holstebro Nødhjælp var i juni måned på 

besøg i Bosnien. Herefter traf vi beslutning om, hvilke 

projekter vi ville støtte. Haris var igen i Jaice i sin 

sommerferie i juli, og uddelte støtte svarende til det aftalte. 

Tingene er indkøbt lokalt:  

      -Radiostation Jajce har fået ny computerskærm. 

      -Byens blæseorkester har fået ny printer/kopimaskine. 

     - Diabetesforening har fået pc/printer/kopimaskine og wif i-

forbindelse. 

      -Håndboldklubben har fået ny f ladskærm. 

    - Pensionistforeningen har fået støtte til indkøb af nye 

koruniformer. 

      -Nabokommunen Jezero har fået et højttalersæt til nystiftet 
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ungdomsklub. 

     -Kajakklubben har også fået et udendørs højtalertsæt. (ville 

egentlig have købt redningsveste til dem, men de var for 

dyre lokalt.) 

      -Det lokale røde kors i Jaice har fået tilskud til køb af en 

terrængående bil. 

      Se evt. Foreningens facebookside og hjemmeside for 

nærmere beskrivelse. 

 

8.  

 

Næste transport til Bosnien. 

Liste på skolemøbler og skabe 

     I forbindelse med besøget i Bosnien har vi fået udleveret 

lister over, hvilke møbler de enkelte foreninger mv. gerne 

ville have. På mødet blev det derfor aftalt, hvad vi skal 

sende med næste transport, årets første, som planlægges 

til 5. oktober. Klargøring til transporten f inder sted 21.-22. 

September. 

  9. 

 

Mere hjælp i hverdagen 

(tirsdag) 

  Bo er nu gået på efterløn, og vil derfor gerne hjælpe i     

åbningstiden på Mågevej om tirsdagen. Bo og Helge vil   

derfor fremover dele arbejdet mellem sig.  

 10. 

Afhente tøj på genbrugspladsen 

fredag og søndag 
Frelsens Hærs containere er væk, og der kommer derfor en 

del mere tøj til Holstebro Nødhjælp. Det blev aftalt, at Helge 

laver en plan over, hvem der afhenter tøjet fredag og 

søndag. 

 11. 
Folk i samfundstjeneste Der et pt. kun 1 person i samfundstjeneste, og Helge 

oplever, at systemet er blevet mere bureaukratisk. 

 12. 

 

Eventuelt 

Tina orienterede om, at hun og Elvir ifm deres ophold i 

Bosnien har uddelt hvad der var, i foreningens lager i Velika 

Kladusa. 


