
	Beretning	for	2022	i	Holstebro	
	Nødhjælp	
 Året 2022 har været i krigstegnet, og vi fik mange udfordringer undervejs. 

 Vi var i aktion fra dag et, og har hjulpet Ukrainerne på mange forskellige 
 måder. Vi kan være rigtig stolte af vores indsats, som angår hjælp til Ukraine i 
 den nu et års gamle krig. 

 Ud over krigsudfordringer har vi været plaget af sydom, hvor både Helge og 
 jeg var ud af drift i nogle måneder. 

 På trods af det hele fik vi et fremragende år, hvor bestyrelsen og vores frivillige 
 medlemmer igen har vist styrke, og har løst alle opgaverne rigtig godt. 

 Rigtig mange tak for det…  ☺ 

 Dagligdrift 
 Vi har hentet tøj hos flere genbrugsbutikker i hele 2022. 

 Der er indleveret meget tøj, via vores lem i sorteringsbygningen, og de 3 
 container der står på genbrugspladsen. 

 Vi har hentet en del skolemøbler fra VIA University College i flere omgange. 

 Regionshospitalet har doneret El Palle løfter og den bruges flittig. 

 Vi fik repareret knuste ruder på porterne ved garagebygning, og har udskiftet 
 flere tagplader på lagerbygningen. 

 Vi har fået hjælp fra kriminalforsorgen i begrænset omfang. 

 Vores bestyrelsesmedlemmer og frivillige har sorteret mange tons tøj og sko, 
 og har hjulpet ved indsamling og transporterne. 

 Holstebro Nødhjælp har et rigtig godt samarbejde med Y-Men klubben (Vest 
 Balkan) her i Holstebro, og vi hjælper hinanden rigtig meget. 



 Salg af tøj og porcelæn 
 Vi har i flere omgange solgt tøj/sko/porcelæn til Rumænien. I alt har det givet 
 foreningen en indtægt på ca. 98.000 kr. mod ca. 119.000 kr. i 2021.  Tak til 
 Helge for et rigtigt godt stykke arbejde. 

 Fondsstøtte 
 I 2022 har vi modtaget 142.500 kr. i fondsstøtte:  Særligt tak til Bodil. 

 ●  Fonden af 17-12-1981 – 20.000 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: 7.500 kr. til vinterhjælp i Jajce, via Røde 

 Kors. 
 ●  Fonden af 24. december 2008: 25.000 kr. til transport. 
 ●  Merkurfonden: 20.000 kr. til transport (hospitalssenge). 
 ●  Rieck Andersens Familiefond: 25.000 kr. til transport (hospitalssenge). 
 ●  Bygma-fonden: 25.000 kr. til vinterhjælp i Jajce, via Røde Kors. 

 Vores projekter 
 Bosnien og Hercegovina  : Vi har sendt 3 hele lastbiler  til Bosnien i 2022 – 
 med hospitalssenge, skolemøbler og affaldscontainerne/skraldespande. Med 
 den sidste transport har vi sendt 75 hospitalssenge,  som blev modtaget af 
 Jajce sygehus og Bugojno sygehus. 

 Ukraine  : Vi har haft et fantastisk samarbejde med  ukrainsk forening ”Bevar 
 Ukraine”. I starten af krigen blev der kørt mere end 30 tons tøj fra vores lager 
 til Ukraine. Senere har vi doneret mange hospitalssenge og andet medicinsk 
 udstyr til foreningen, som vi modtog fra Holstebro Sygehus, Herning Sygehus 
 og Region Midtjylland. 

 Kenya:  I samarbejdet med foreningen GLOBAL MEDICAL  AID, har vi doneret 
 en stor del af sprøjter med kanyler, som vi modtog fra Region Midtjylland til 
 Kenya til deres vaccinationsprogram. 

 Donationer 
 Vi har i 2022 doneret ca. Kr. 72.000 kr. 

 ●  Vi har fået doneret kr. ca. 62.000 kr. i direkte støtte til vores projekter i 
 Bosnien. Primært til Røde Kors i Jajce og til Tekniskskole i Jajce. 



 Samarbejdet med Røde Kors i Bosnien er rigtig godt, og vi får tilsendt 
 kvitteringer på alle indkøb. 

 ●  Holstebro Nødhjælp har doneret 10.000 kr. til Mødrehjælpens 
 lokalforening Holstebro til Julehjælp 2022 for børnefamilier i Holstebro. 

 ●  Vi har i bestyrelsen besluttet at investere i ny bil. Indtil nu har vi henlagt 
 60.000 kr. Ny brugt bil skal købes ultimo 2024. 

 Tak til alle 
 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2022. 

 Tak til de medlemmer og andre frivillige, der har givet en hånd med i 2022. 

 Haris Nuhanovic 
 Formand for Holstebro Nødhjælp 


