
Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13  

7500 Holstebro  
Danmark 

 

www.holstebronoedhjaelp.dk  

info@holstebronoedhjaelp.dk 

Telefon: 0045 42509960 

CVR Nr.: 26220548  
Bank: 9106 – 705330 

  

Generalforsamling 2020 
Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 17.00 

Mågevej 13, 7500 Holstebro 
 

Antal fremmødte: 16 
 

1. Valg af dirigent 

Arne Nielsen blev valgt til dirigent.  

 
2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning  

Formand Helge Ørts berettede om det seneste år i Holstebro Nødhjælp:  
 

Der er i 2019 kun afsendt 1 transport med skoleborde, stole og reoler til 
Bosnien, i oktober måned, mod 4 transporter i 2018. Vi har i stedet for 

givet donationer til forskellige foreninger/organisationer i Bosnien, i form 
af: 

 
- diverse ting til til ældreplejen i Jaice, som varetages af Røde Kors 

(Fondspenge fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo-gruppen) 
- indretning af lokaler til kræftramte kvinder 

- hjælp til indkøb af terrængående bil til Røde Kors i Jaice 
- div. haveredskaber til Røde Kors i Jaice, som hjælper med div. praktisk 

hos ældre i landbefolkningen. 

- redningsveste til Kajakkluben i Jaice (doneret af Erik Thunes legat) 
- fladskærm til håndboldklub 

- computer til pensionistklub 
- nye køjesenge og ny brændeovn til Bjerghuset i Jaice, som bruges af 

mange lokale 
 

Vores 2 containere på genbrugspladsen bliver tømt 3 x om ugen, ialt ca. 
40.000 kg/år. 

 
Betaling til lys og varme er nu nede på ca. 12.000 kr/år, efter at vi ikke 

længere skal betale afgifter for den store bygning. 
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Vi har modtaget ialt 59.000 kr i fondsstøtte i 2019. 

 
Haris fremviste en billedserie, med fotos fra Bosnien, hvor ovenstående 

donationer bl.a. blev dokumenteret. Der blev også vist fotos fra 
bestyrelsens tur til Bosnien, hvor vi afholdt en workshop med div. 

forskellige lokale organisationer og foreninger. Her fremlagde de ønsker, 
så vi havde et godt beslutningsgrundlag for vores hjælp.  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Helge Ørts gennemgik årsregnskabet for 2019. Regnskabet blev 

godkendt. 
 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Kjeld Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen 

Butrin Morina ønskede ikke genvalg.  
Bestyrelsesmedlemmerne Bodil Thorsen og Bo Thomsen blev genvalgt 

2. suppleant Viktor Simonsen blev genvalgt 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet. 

 
6. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag indkommet. 

7. Fastlæggelse af medlemskontingent 
Kontingentet ændres ikke, og er fortsat 150 kr. pr. person. 

 
8. Valg af revisor 

SKM Data og Regnskabsservice, som sidst. 
 

9. Evt. 
Arne Jørgensen fra Y-mens Club orienterede om en tur til Kosovo, som i 

alt 46 mennesker fra foreningen havde været på i 2019. 

 

Formanden takkede de fremmødte medlemmer og takkede dirigenten for vel 

udført arbejde. 

 

Referent 

Bodil Thorsen  


