
Beretning for 2021 i Holstebro Nødhjælp 
 

Året 2021 har også været i Corona tegnet, og vi fik vaccine og omikron 

variant.  

Vi har igen fået hjælp fra kriminalforsorgen i begrænset omfang. 

Bestyrelsen og vores frivillige medlemmer har igen vist styrke, og har løst alle 

opgaverne rigtig godt.  Tak for det… 

De genbrugsbutikker vi henter tøj hos, har også genoptaget virke, og vi fik 

igen tøj fra den i hele 2021. 

Vi har fået indleveret meget tøj, via vores lem i sorteringsbygningen, og i 

særdeleshed er der indleveret rigtig meget tøj i de 3 container der står på 

genbrugspladsen. 

Vi har hentet rigtig mange skolemøbler på div. skoler (Sørvad Skole, Struer, 
Kolding). Vi har fået doneret 800 havestole og 200 haveborde i plast fra 

Holstebro Kommune.  
 

Vi har i foråret 2021 stoppet med afhentning af tøj i boligområderne. De ca. 70 

stk. affalds container stå p.t. på vores lager. 

Salg af tøj og porcelæn 

Vi har solgt i flere omgange tøj/sko/porcelæn/håndklæder til Rumænien. I alt 

har det givet foreningen en indtægt på ca. Kr. 119.000,- mod ca. Kr. 

115.000,- i 2020. 

I 2021 har vi modtaget 60.000 kr. i fondsstøtte: TAK TIL BODIL 

 Fonden af 17. december 1985: 25.000 kr. til transport. 

 Fonden af 15. september: 5000 kr. til vinterhjælp i Jajce, via Røde Kors 

 Medarbejdernes Honorarfond i Novo-Nordisk gruppen: 20.000 kr. til 

vinterhjælp i Jajce, via Røde Kors. 

 Jubilæumsfonden af 12-8-1973: 10.000 kr. til transport. 

Vi har sendt 2 hele lastbiler til Bosnien i 2021 – med hospitalssenge, men 

mest skolemøbler og havemøbler i plast. 

Vi har i 2021 doneret ca. Kr. 45.000.  



 Vi har fået doneret ca. kr. 35.000,- i direkte støtte til vores projekter i 

Bosnien. Primært til Røde Kors i Jajce og par andre foreninger. 

Samarbejdet med Røde Kors i Bosnien er rigtig godt, vi får tilsendt 

kvitteringer på alle indkøb.  

 Holstebro Nødhjælp har doneret 10.000 kr. til julehjælp til børnefamilier i 

Holstebro. 

 Vi har i bestyrelsen besluttet at investere i ny bil. Vi har henlagt 20.000 

kr. i 2021 og den samme beløb vil vi afsætte i 2022. Ny brugt bil skal 

købes i 2023. 

Holstebro Nødhjælp har et rigtig godt samarbejde med Y-Men klubben (Vest 

Balkan) her i Holstebro, og vi hjælper hinanden rigtig meget. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2021. 

Tak til de medlemmer og andre frivillige der har givet en hånd med i 2021. 

 

 

  

 


