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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde Onsdag den 11. november 17,00 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

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

Afbud: Bodil 

Fraværende:  

Gæst:  

Referent: Bo/Helge 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi 

  Helge gennemgik regnskabet for perioden 1/1 2020 til  
  30/9 2020. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. 

 

3.  Bankindestående d.d.       Fremgår af saldobalancen. 

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

5.  
Mere hjælp i hverdagen 

(Tirsdag) 

Der mangles hjælp om tirsdagen, kender nogen i 

bestyrelsen personer der vil give en hjælpende hånd? 

Ellers må bestyrelsen give en hånd med, behøver ikke 

være om tirsdagen. 

6.  
Afhentning af tøj på 

genbrugspladsen 

Ind til videre tømmes de 3 container på genbrugspladsen, 

tirsdag – fredag og søndag. Men det forventes på sigt at vi 

kan nøjes med 2 gange pr. uge. 

7.  
Afhentning af tøj o. lign til 

Rumænien 

Tirsdag den 17. november afhentes fra Rumænien, ca. 

4000 kilo tøj/sko og vintertøj. Kjeld – Torben og Helge 

hjælper ved læsning. 

Lastbil kommer lørdag den 21. november kl. 09,00 

Der skal læsses ca. 17.000 kilo, bl.a. tøj/sko og porcelæn. 

Helge laver bemandingsliste i næste uge, vi SKAL være 7-8 

personer til læsningen. 
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8.  

Fremtidig transport i Bosnien i 

Holstebro Nødhjælps navn 

Næste transport til Bosnien, forventes at finde sted til 

foråret 2021. 

 

  9. 

Hvilke projekter har vi i 

”støbeskeen”  
Bestyrelsen besluttede at give donation til følgende: 

1) Kræftramte kvinder 800 Euro 

2) Børn med Down sygdom 750 Euro 

3) Ønskeliste fra lokal sygehus til julegaver – Tina 

fremskaffer liste. 

4) Hvilke beløb har vi sendt til Røde Kors vedr. bilkøb? 

Haris/Bodil undersøger – der blev talt om at donerer kr. 

5.000,- + de kr. 5.000,- vi har fået fra Y-Mens klubben. 

 10. 

Generalforsamling 2021 Helge meddelte at han stopper som formand for Holstebro 

Nødhjælp, ved næste generalforsamling. Han vil gerne 

fortsætte i bestyrelsen. 

 11. 
Julefrokost for bestyrelsen i 

december mdr. 
Helge finder en dato og det bliver en hverdag. 

 12. 

 

Eventuelt 

Det er aftalt at Ukrainerne (hjælpe gruppe) får kr. 25.00 pr. 

kasse tøj Holstebro Nødhjælp sender til Rumænien (Mihai), 

det SKAL være sorteret korrekt. Beløbet afregnes med 

Henning fra Y-Mens. 

Helge – vil gerne om der kunne laves et samarbejde med 
Ukrainerne (Knud Erik og Finn Bohl) ang. indsamling af 
hospital udstyr. (Kjeld formidler kontakten)  

 

Bo har haft kontakt med Kaj Bech ang. vejen ned til rampen, 
som er meget blød og der er problemer med at køre derfra.   

Kaj Bech har udført opgaven ganske gratis (flot arbejde Bo) 

Bodil sender takkebrev til Kaj Bech 


