
Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13, 7500 Holstebro 

Danmark 

Holstebro Nødhjælp 

Mågevej 13  

7500 Holstebro  

Danmark 
 

 

www.holstebronoedhjaelp.dk  

hn@holstebronoedhjaelp.dk 

Telefon: 0045 42509960 

CVR Nr.: 26220548  
Bank: 9106 – 705330 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Møde, onsdag den 9. november 2022 kl. 17:00 
Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bjarke, Bo, Bodil, Helge, Haris 

Afbud: Kjeld, Mette 

Fraværende: - 

Gæst: - 

Referent: Bodil 

 

1. 
Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde  

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Bankindestående 
Helge orienterede om bankindestående, herunder 
hensættelse af penge til en ny bil. 

3. 
Orientering om fondsøgning 
v. Bodil 

Holstebro Nødhjælp har i 2022 indtil nu modtaget 90.000 
kr. i fondsstøtte, heraf 70.000 kr. til transport af 
hospitalssenge. Vi har p.t. 5 ubesvarede ansøgninger ude 
fra 2. halvdel af 2022, d.v.s. ansøgninger hvor der stadig er 
chance for bidrag. Det blev besluttet, at vi også prøver at 
søge om fondsstøtte til en ny bil. 

4. 
Vagtplan for resten af året og 
juleferielukning 

Kalenderen blev opdateret. 

5. Julefrokost 

Det blev besluttet, at bestyrelsen holder julefrokost tirsdag d. 
13. december kl. 17. Herudover holdes der juleafslutning den 
20. december kl. 13 med æbleskiver og gløgg, hvor de frivillige 
inviteres med. Bjarke laver en invitation til d. 20. Helge køber 
julegaver. 

6. 
Vinterhjælp til fattige og syge 
ældre i Jajce Kommune - 
Røde Kors i Jajce 

Vinteren forventes at blive ekstra hård i Bosnien, og det blev 
aftalt, at vi allerede nu sender 20.000 kr til vinterhjælp til Røde 
Kors i Bosnien, d.v.s. den donation vi modtog fra Fonden af 
17-12 1982 i august måned. 

7. 
Donation af værnemidler – 
henvendelse fra Global 
Medical Aid, hjælp til Kenya 

Global Medical Aid er ifølge Haris en ok organisation, og vi vil 
gerne imødekomme deres ønske, som går på sprøjter og 
kanyler. Holstebro Nødhjælp fungerer nu som en slags 
formidler af donationen fra Region Midtjyllands Overskudslager. 
Ifølge Haris har hospitaler i Bosnien også et ønske om 
beskyttelsesdragter og handsker, og han følger op. 
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8. 
Henvendelse fra Tekniskskole 
i Jajce – hjælp til renovering 
af toiletter 

Vi aftalte, at Haris anmoder dem om at sende en egentlig 
ansøgning på engelsk, så vi ved mere om, hvad de præcis 
ønsker af os, herunder oplysning om, hvad et toilet koster i 
Bosnien. 

9. Eventuelt 

 Det blev aftalt, at Holstebro Nødhjælp ligesom sidste år giver 
10.000 kr i julehjælp til fattige børnefamilier i Holstebro. Haris 
har efterfølgende fundet, at Mødrehjælpens Lokalforening i 
Holstebro er mest relevant, og vi har doneret 10.000 kr. til 
dem. 


