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 Referat af bestyrelsesmøde 
 Møde, tirsdag den 21. juni 2022 kl. 16:30 

 Mågevej 13 
 7500 Holstebro 

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

 Afbud:  Mette 

 Fraværende:  - 

 Gæst:  - 

 Referent:  Bodil 

 1.  Godkendelse af referat fra 
 sidste bestyrelsesmøde  Referatet blev godkendt 

 2.  Fordeling af posterne i 
 bestyrelsen 

 Posterne er uændrede, d.v.s.: 
 Formand: Haris Nuhanovic 
 Kasserer: Helge Ørts 
 Næstformand: Kjeld Rasmussen 
 Sekretær: Bodil Thorsen 
 Bestyrelsesmedlem: Bo Thomsen 
 Suppleanter: Bjarke Knudsen, Mette Madsen 

 3.  Næste transport til Bosnien 

 Vi forventer at sende 70 af vores hospitalssenge af sted i 
 august. Vi fik bevilget penge til transport af senge fra 
 Fonden af 24. december 2008. Røde Kors i Jaice er i gang 
 med at finde ud af, hvilke sygehuse de skal fordeles på. 

 4.  Ferielukning i juli måned  Vi holder ferielukket i juli måned, dvs vi er her tirsdag d. 5. 
 juli, men holder så lukket indtil 2. august, hvor vi er tilbage. 

 5.  Fordeling af vagterne  Vagt skema for august mdr. bedes udfyldt -  snarest 

 6.  Bankindestående  Helge gennemgik det aktuelle regnskab. 

 7.  Eventuelt 

 Holstebro Nødhjælp har sendt 3 symaskiner til 
 kulturforeningen i Jaice, jf. punkt 3 i referatet fra 
 bestyrelsesmødet den 15. marts 2022. 
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 Der vil blive opstillet en ny blå container på 
 genbrugspladsen til "affaldstøj". P.t. ved vi ikke hvor tøjet 
 bliver oparbejdet, men Haris vil undersøge det. 

 Vores nye frivillige mand Niels har god kontakt til firmaet 
 Bestseller, som vi måske kan få en del nyt tøj fra. 

 Vi har fået indbydelse til et arrangement i Nørrehytten 10. 
 juli kl. 19, hvor 3 repræsentanter for foreningen ”Hjælp til 
 YMCA på Vestbalkan” fortæller om deres arbejde i Kosovo. 

 Røde Kors i Jaice har igen henvendt sig vedr. køb af 
 haveredskaber, så de kan hjælpe ældre bl.a. med at dyrke 
 grøntsager i deres haver. De har fået doneret et beløb på 
 1500 euro fra Jaice Kommune og de spørger om vi kan 
 bidrage med noget tilsvarende. Vi aftaler at sende 1000 
 euro til dem. 

 Haris foreslår en tur til Bosnien i 2023, sidst i maj, svarende 
 til den tur bestyrelsen var på i 2019. 

 Vi har fået doneret en el-stabler til eget brug fra Holstebro 
 Sygehus. Vi vil sende takkebrev. 
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