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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 7. juli 2020 kl. 17 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Helge, Bo, Haris, Kjeld, Tina, Victor og Bodil 

Afbud: - 

Fraværende: - 

Gæst: - 

Referent: Bodil 

 

 

1 Fordelingen af div. poster 

 

Bestyrelsen, som blev valgt på sidste generalforsamling, 

fordelte posterne sådan: 

Formand: Helge Ørts 

Næstformand: Haris Nuhanovic 

Kasserer: Bo Thomsen 

Sekretær: Bodil Thorsen 

Menigt medlem: Kjeld Rasmussen (ny) 

Suppleanter: Victor Simonsen og Tina Toft Mehic Bech 
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2 
Eventuelle ting til opfølgning 

fra generalforsamlingen 

 

Det godkendte årsregnskab er underskrevet af bestyrelsen, 

dog mangler underskrift fra afgående bestyrelsesmedlem 

Butrin Morina, som ikke var til stede: Helge vil sende det 

med post til underskrift. 

Vores aftager fra Rumænien kommer igen til august og 

henter et nyt læs tøj. Vi har en forespørgsel fra en evt. ny 

aftager fra Bosnien, som kommer til Danmark senere på 

sommeren. 

Vi har p.t. 3-4 personer i samfundstjeneste, så vi kan igen 

sortere tøj. Men vi vil fortsat gerne have hjælp fra 

medlemmer af foreningen. 

3 

Vagtplan sommeren 2020 

 

 

Opgaverne (afhentning af tøj i containerne på 

genbrugspladsen) blev fordelt. 

4 
Underskrift af referat fra 

generalforsamlingen 

Referatet blev underskrevet og vil snarest blive lagt på 

vores hjemme 

5 
Plan for næste transport til 

Bosnien 

Vi har tidligere på året søgt og fået bevilget penge fra 

Udenrigsministeriets Genbrug til Syd-pulje.(GTS) til 1 

transport. Nu er vi klar til transporten, men bevillingen 

betyder, at der ikke bør være væsentlige ændringer i 

forhold til ansøgningen, medmindre vi forinden har fået det 

godkendt af GTS. Haris udarbejder revideret pakliste, og 

Bodil kontakter GTS og speditørfirma. 

6 Evt.  

Vi har et par ansøgninger liggende: 

Røde Kors i Jaice søger om penge til at købe haveredskaber 

for, da de hjælper ældre medborgere med at passe deres 

køkkenhaver. Vi har søgt fondsmidler til dette. 

En forening for kræftramte kvinder i Velika Kladusa i 

Bosnien søger om hjælp til at anskaffe bl.a. parykker, til 

kvinder der har mistet håret som følge af kemoterapi. Bo vil 

undersøge, om vi kan skaffe parykker herhjemme. Tina 

orienterede om en ny henvendelse fra samme forening, på 

grund af mange nye tilfælde af hudkræft. De vil bl. a. gerne 

have hjælp til  at betale transport til behandlingssted. De 

sender en egentlig ansøgning til os. 

 


