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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde Onsdag den 11. marts 2021 17,00 

Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bo, Kjeld, Helge, Haris,  Victor 

Afbud: Bodil -Tina 

Fraværende:  

Gæst:  

Referent: Bo/Helge 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger 

2.  Økonomi 

  Regnskab for 2020 blev gennemgået, ingen bemærkninger. 
  Regnskaber er udsendt til alle i bestyrelsen 

 

3.  Bankindestående d.d.       Fremgår af saldobalancen, er sendt til alle i bestyrelsen. 

4.  Generalforsamling 

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden 

udgangen af marts mdr. men p.g.a. Corona er det udsat til 

videre.   

På valg er Haris – Tina og Helge 

Helge har meddelt at han holder som formand, men han vil 

gerne fortsætte i bestyrelsen, Tina modtager genvalg, 

bestyrelsen foreslår Haris som ny formand, han skal så 

bruge hjælp fra øvrige bestyrelsesmedlemmer, da han jo 

stadig har et job der skal passes. 

5.  Næste transport til Bosnien Der skal sendes ca. 33 paller skolemøbler ca. i maj mdr. 

6.  
Afhentning af tøj i 

boligområderne. 

Det er besluttet at vi stopper med afhentning af tøj i 

boligområderne, dette sker pr. 31. marts 2021, da det er 

under 20 % der kan genbruges, kvaliteten er simpelthen 

blevet for dårlig. 

Bo tager kontakt til de to boligselskaber og meddeler at vi 

stopper med afhentning, og vil indsamle vores containere 

hurtigst muligt efter den 31. marts.   

7.  HJÆLP om tirsdagen       I øjeblikket er det kun Helge og Bo der er på lageret om 

tirsdagen, og de er presset, der er ikke resurser til at 
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sortere og pakke tøj, de har nok at gøre med tømning af 

containere og afhentning i genbrugsbutikker, der bliver dog 

lavet grov sortering, inden tøjet bliver kørt på lager. 

     Man behøves nødvendigvis ikke at komme om tirsdagen, 

man må gerne komme en anden dag, og ikke nødvendigvis 

hver uge, måske bare en eller to gange om måneden, så 

kan der sorteres og pakkes tøj, vi har en hel del fra 

genbrugsbutikkerne, som er væsentlig bedre i kvalitet en 

det der hentes i containerne. 

8.  

Fremtidig transport i Bosnien i 

Holstebro Nødhjælps navn 

Det er skolemøbler der skal sendes, vi mangler pakning 

m.v., forventer at de kan sendes medio maj, men dette 

kræver at der bliver et par arbejdsdage inden (lørdag eller 

søndage), gerne med 5-7 deltagere. 

  9. 
Antal medlemmer pr. d.d. 

Der er i øjeblikket 40 registrerede medlemmer, dog 

afventer kontingent betaling fra 7 personer 

 10. 
Personer i samfundstjeneste 

Vi afventer stadig at systemet genåbner, det er umuligt at 

få personer ud, før der samfundet genåbner 

 11. 

Eventuelt 
Forbrug af El, vand og varme for 2020, beløber sig til ca. 

15.600,- kr. 

Der forespørges ved Snejbjerg og Skave genbrugsbutikker 

om de evt. kan pakke overskudstøj direkte i vores kasser, 

dette vil spare et par arbejdsgange. 

Vi skal til at tænke på investering i ny bil, det forventes at 

den nuværende kan køre to til tre år endnu, derfor foreslås 

det at vi i 2021 henlægger 20.000,- kr. til dette og det 

samme i 2022, så vil der være 40.000,- kr. til indkøb af ny 

brugt bil i 2023. 

12. 
Næste møde Ca. maj 2021 


