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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 12. november 2019 kl. 16:30 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

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

Afbud: Boutrin, Tina 

Fraværende:  

Gæst:  

Referent: Bodil 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi 

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

30/9 2019. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.  

 

3.  Bankindestående dd       Fremgår af saldo-balancen. 

4.  Næste transport til Bosnien 

Vi har en del skolemøbler på lager, og Haris vil anmode om 

at få tilsendt ønskelister fra nogle skoler/kommuner  i 

Bosnien, som har ønsket møbler m.v. Næste transport 

planlægges til marts, når vinteren er ovre. 

 

5.  
Mere hjælp i hverdagen – 

sortering af tøj 

Vi mangler stadig hjælp til tøjsortering i hverdagen (tirsdag 

formiddag). Bo foreslår, at vi laver et bedre sorteringsbord, 

og evt. sorterer i f lere kategorier. Haris foreslår, at vi 

annoncerer på facebook efter f lere frivillige, og sender et 

link til Bodil, som vil skrive et tekstforslag. 

 

6.  Afhente tøj på genbrugspladsen 

Bo, Haris og Helge afhenter, Helge laver ny plan for december 
og januar. Helge vil kontakte Frelsens Hær m.h.p. evt at 

overtage deres tøjcontainere, hvis de har nogen tilovers. 

 

7. 
 
Folk i samfundstjeneste 

Vi har p.t.2 personer i samfundstjeneste. 

8. 
 
Donation af papkasser 

Vi har fået doneret  330 papkasser af god kvalitet. 
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9. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Støtte til bjerghuset i Jaice mv 

Vi støtter Bjerghuset i Jaice i stedet for skytteforeningen. 

De mangler nye madrasser og en bedre brændeovn, (hvad 

vi også selv konstaterede ved vores besøg i sommeren 

2019!). Vi besluttede at donere ialt 1500 EURO til dem til 

disse indkøb. Bo vil dog også undersøge, om vi kan skaffe 

en brændeovn herhjemmefra og sende med næste 

transport.  

 

Haris har fået en henvendelse fra en forening af kræftramte 

kvinder i Jaice, som vi har kendskab til og tidligere har 

hjulpet. Vi donerer 500 EURO til dem til hjælp til anskaffelse 

af en ny computer, da deres gamle er i stykker.  

  

Vi sender 530 EURO til kajakklubben i Jaice til indkøb af 

redningsveste, da vi har fået bevilget dette beløb fra Erik 

Thunes Legat. 

Efter mødet besluttede Helge, Haris og Bodil at donere 

yderligere et beløb på 1000 EURO til Røde Kors i Jaice. 
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Ønskeliste fra Tina og Elvir 

 

Tina fra bestyrelsen opholder sig p.t. i Bosnien, og har på 

vegne af en forening for kræftramte kvinder i et andet 

område af Bosnien (Velika Kladusa) bedt os om hjælp. Det 

drejer sig om midler til at renovere et lokale, de bruger til at 

sy div. ting, som de sælger og hermed skaffer midler til 

hjælp for andre kræftramte. Vi donerer 2300 EU til dette 

formål. 
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Næste generalforsamling dato 

Næste generalforsamling fastsættes til 24. marts 2019 kl. 

18. 
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Vi skylder Y-mens klubben kr. 

13000 

 

Taget til efterretning. 

 

13 

 
 

 
 

 
Donationer i 2019 

 

Holstebro Nødhjælp har selv i årets løb doneret beløb til 

støtte for div. formål i Østeuropa, se evt. vores hjemmeside 

samt facebook. Herudover har vi selv fået følgende: 

BHI Fonden: 25.000 kr til hjælp til transport 

Den almennyttige fond af 15. september 1968: 10.000 kr til 

hjælp til transport 

Erik Thunes Legat: 4000 kr til hjælp til redningsveste til 

kajakklubben i Jaice. 
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Eventuelt 

En af containerne på genbrugspladsen skal repareres. Vi 

undersøger muligheden for at få midler fra støtteordningen 

"Genbrug til syd" til fremtidige transporter. 

 

 


