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Referat af bestyrelsesmøde 

Møde tirsdag den 28. september kl. 16.30 

Mågevej 13, Holstebro 

 

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

Afbud: Victor 

Fraværende:  

Gæst:  

Referent: Bodil 

 

1.  
Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde  
Ingen bemærkninger. 

2.  Bankindestående d.d. 
Helge gennemgik den aktuelle økonomi. 

    

3.  Arbejdsfordeling om tirsdagen 

Bjarke foreslår at vi, udover tirsdag formiddag, også holder 
åbent fredag kl. 12-15, dog ikke som "officiel" åbningstid. 
Årsagen er, at der p.t. kommer så meget tøj ind, at vi ikke kan 
nå at sortere det. Derfor bliver fortjenesten ved salg mindre, 
da tøj, der er sorteret som henholdsvis børne- dame- og 
herretøj, indbringer mere.  

Fredag kl. 12-15 er iflg. Bjarke et velegnet tidspunkt for 
eventuelle folk i samfundstjeneste. Hvad angår frivillige, var 
der enighed om, at de skal være fyldt 18 år.  

 

4.  

Vores projekter i Jajce. Vi har 

modtaget 2 ansøgninger, fra 

Håndbold Klubben og Røde 

Kors. 

Haris orienterede om, at håndboldklubben i Jajce (som 
bestyrelsen bl. a. besøgte i 2019) har søgt os om hjælp til at 
købe en mobil printer og et mobilt højttaleranlæg, pris i alt 
500 EU. Det blev besluttet at donere beløbet til 
håndboldklubben. 

Røde Kors afdelingen i Jajce, som vi også besøgte i 2019, søger 
fortsat om hjælp til indkøb af haveredskaber, samt 
"vinterhjælp" i form af hygiejniske artikler samt fødevarer, til 
ca. 80 ældre klienter. Bodil fokuserer på dette i de næste 
fondsansøgninger. 

Røde Kors i Jajce havde haft besøg af UNICEF fra Sarajevo, 
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Ref. Bodil 

men Unicef har mest fokus på børn og unge. 

5.  Fondsøgning – kort overblik 

Bodil har kun nået at søge 6 fonde i 2021, og p.t. fået afslag fra 
2. Det er dog ikke alle fonde, der sender et afslag, selvom de 
ikke vil imødekomme en ansøgning. Der var nogle forslag til 
virksomheder, som vi evt. kunne prøve at søge. 

6.  

 

Eventuelt 

Det blev foreslået, at vi (Helge) kontakter Holstebro 
Flyttecentral for evt. billige flyttekasser, til det sorterede tøj. 
Helge planlægger en tur til Rumænien i efteråret, for 
eventuelle nye aftaler vedr. salg af tøj. 


