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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde onsdag den 7. juli 2021 kl. 16.30 
Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bo, Kjeld, Helge, Haris, Victor, Bjarke, Bodil 

Afbud: Ingen 

Fraværende: Ingen 

Gæst:  

Referent: Bodil 

 

1. Konstitution af ny bestyrelse 

 
På mødet blev nedenstående bestyrelsesposter fordelt: 
 
Formand: Haris Nuhanovic 
Næstformand: Keld Rasmussen 
Kasserer: Helge Ørts 
Sekretær: Bodil Thorsen 
 
Menigt medlem: Bo Thomsen 
Suppleanter: Victor Simonsen, Bjarke Knudsen 

 

2. 
Underskrift af referat fra 
generalforsamling 

 
Referatet fra generalforsamlingen 2021 blev underskrevet. 
Årsregnskabet 2020 vil blive underskrevet snarest. 

 

3. 
Vagtskema for august-
september og oktober 2021 

 
Helge udarbejder et vagtskema, hvoraf det fremgår: 
 

• hvem der er på Mågevej i åbningstiden tirsdag  
• hvem der tømmer tøjcontainere de faste steder 
• øvrige opgaver 

 

4. Eventuelt 

 
• Bodil køber nye blækpatroner til printeren 
• vi har fået doneret 800 havestole og 200 haveborde i 

plast, og halvdelen er allerede afsat. Ved salg til private 
tager vi 225 kr/sæt. 

• vi har kontakt med ny aftager i Rumænien. De vil gerne 
aftage skoleborde og -stole, men vi har oplyst dem om, at 
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de selv må betale en del af transporten, da Rumænien 
ikke er vores egentlige "projektområde". 

• vores forretningstelefon har udenfor åbningstid hidtil været 
omstillet til Helges telefon. Fremover vil vi bruge en 
telefonsvarer, og formanden vil ringe tilbage. 

• Haris kunne oplyse, at årets 2. transport til Bosnien, som 
afgik fra Holstebro 3. juli, er nået frem 

• vi er med til at rydde op på kommunens lager på Lange 
Mettes Vej, og en del af tingene kan sælges. 

 
Punkt til næste bestyrelsesmøde: vi skal forny nøglekontrakter, 
dvs hvem der har en nøgle til Mågevej 13.  

 


