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 7500 Holstebro 

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

 Afbud:  Bo 

 Fraværende:  - 

 Gæst:  - 

 Referent:  Bodil 

 1.  Godkendelse af referat fra 
 sidste bestyrelsesmøde 

 Referatet er godkendt. Helge oplyste, at kanyler fra Region 
 Midtjyllands overskudslager nu er sendt til både Ukraine og 
 Kenya. 

 2.  Planlægning af 
 Generalforsamling 

 Generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag d. 14. marts 
 2023 kl. 18. På valg er Haris og Bjarke. Helge trækker sig 
 desværre, men tilbyder hjælp med regnskab og vores 
 rumænske kontakt i en periode, indtil en afløser er fundet. 
 Bjarke har et muligt emne, og vil følge op. 

 3.  Tur til Bosnien i juni 

 Mette vil undersøge mulige flyafgange. Det mest oplagte er 
 et ophold fra lørdag til lørdag, da det ellers kun kan blive 
 torsdag til lørdag p.g. af flyafgangene. Vi overvejer at flytte 
 turen til september måned, da Haris ikke kan deltage i juni. 
 Vi drøfter videre efter generalforsamlingen. 

 4.  Vagtplan for februar/marts 
 periode 

 Bjarke kan komme hver tirsdag kl. 10.30, og Kjeld vil også 
 gerne bidrage. Helge må trække sig, jf. pkt. 2, og Bo er 
 begyndt at arbejde flere timer ugentligt, og kan nok ikke 
 tage ret mange vagter. 

 5.  Eventuelt 

 Vi har sendt penge til både Teknisk skole og Røde Kors i 
 Jaice. Haris har fotos med, som Røde Kors i Jaice har taget, 
 og oplyser, at vinterhjælpen til de ældre via Røde Kors er 
 mere påkrævet end nogensinde. Bodil vil sende fotos til de 
 fonde, der har bidraget. (Fonden af 17-12-1981, 
 Medarbejdernes Honorarfond i Novo-Gruppen, 
 Jubilæumsfonden af 12-8-1973 samt Bygma-Fonden). 
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 Det blev drøftet, om vi skulle købe en ny printer, eller 
 fortsat bruge den gamle.  Printeren er af ældre dato, og den 
 aktuelle type printerpatron skal bestilles hjem hver gang. 
 Sidst vi købte hos Red Office, havde de bestilt en forkert 
 patron til os. Helge vil prøve at henvende sig til dem. 
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