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Referat af generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp 26. marts 2015 kl. 19:00 i Haderslev
Foreningens formand, Bent Brønning startede med at byde velkommen til åres generalforsamling.
Herefter gik han over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Boddum som dirigent og hans Egon Lorenzen som referent.
Begge blev valgt enstemmigt. Begge takkede for valget og gik i gang med arbejdet idet Bjarne Boddum
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav herefter ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.
2. Formand aflægger beretning og bestyrelsesmedlemmer aflægger delberetning om hhv. Letland
og Rumænien
Bent Brønning – generel beretning
Endnu engang velkommen alle sammen til generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp.
Vi har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med ansøgninger
til Kulturstyrelsen. Det har også givet resultater. Ansøgning i 2014 til Kulturstyrelse om transportstøtte
har givet 28.475,74 kr., som kom den 19. juni 2014, tilskuddet skal være brugt inden den 31. maj 2015.
Ikke anvendte penge skal tilbagebetales, men det bliver ikke noget problem da pengene er brugt til
transporter.
I februar måned 2015 har vi igen søgt Kulturstyrelsen om tilskud til transporter, som der vil komme svar
på i løbet af maj måned.
Bestyrelsen har besluttet ikke mere på nuværende tidspunkt at søge om driftsmidler ved Kulturstyrelsen,
da vi ikke kan opfylde de betingelser de stiller.
Vores arbejde med at søge fonde de sidste måneder har ikke ført til noget positivt resultat, da vi desværre
indtil videre har fået afslag fra flere bl.a. Danfoss Mads Clausens Fond, Rockwool Fonden,
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 og Lauritzen Fonden. Der ligger et stort arbejde i at søge fonde, samt
efterfølgende ventetid for tilsagn eller afslag, typisk 2 – 3 mdr. Men bestyrelsen vil fremadrettet fortsat
gøre en stor indsats for at skaffe midler til transporter, både fra private, fonde og Kulturstyrelsen.
Vi håber det lykkes for os, ellers må vi nok sænke vores aktiviteter lidt.
Ja og mens jeg sidder og skriver beretningen, dukker der pludselig en mail op fra vores kasserer Jens,
med oplysning om, at vi har fået tildelt 10.000,00 kr. fra Ole Kirks Fond i Billund, en fond Jens og Hans
Egon har søgt. Fonden hører til under Lego.
Så humøret steg hurtigt adskillige streger.
Sidst på året 2014 kom Arne til at tænke på Tuborgs Grønne Fond, hvor han mente der var mulighed for
at søge om en høj presenning til vores trailer. Der er blevet søgt, og de har svaret positivt på ansøgningen,
så presenning er købt og monteret, og beløbet på 4.800,00 kr. er indgået på vores konto. Det gav et lille
overskud på 300,00 kr.
I årets løb er der indgået 21.000,00 kr. på vores konto, som pengegaver fra private og fonde, bl.a. Y’s
Men’s club i Løgumkloster med 2.000,00 kr. og fra Y’s Men’s club i Sønderborg også med 2.000,00 kr.
Fra Kegnæs Kirke er der kommet 5.825,00 kr. og
fra Missionsfonden er der indkommen 7.560,00 kr. Samtidig skal nævnes, at der er mange medlemmer
som yder et ekstra bidrag udover kontingentet, og også en del venner af ØB der giver pengegaver. Alle
beløb indgår i de 21.000,00 kr.
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I kontingent er indkommen 16.850,00 k, svarende til 81 betalende medlemmer i 2014. Det er desværre et
tab på 7 medlemmer i forhold til 2013. Så her er noget vi skal arbejde med i 2015, så medlemstallet igen
kan stige, både med mund til mund metoden, og måske en eller anden form for kampagne.
Vi har i 2014 været i stand til at afsende 5 transporter af sted, 3 til Letland og 2 til Rumænien alle a 93
m3, og der er anvendt 92.625,00 kr. til forsendelserne. Fordelingen af beløbet kan ses i regnskabet.
Nærmere om transporterne ved Arne og Bent.
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Situationen i de 2 lande, som vi erfarer fra vores partnere både i Letland og Rumænien er, at der
(desværre) ikke sket de store fremskridt. Selvom man kan læse i forskellige medier f.eks.
Udenrigsministeriets hjemmeside og artikler i magasinet NOTAT som også kan ses på nettet, at der er en
økonomisk fremgang i begge lande og at arbejdsløsheden er faldende.
Det negative er at de to landes højtuddannede unge rejser væk og kommer ikke tilbage igen, og det
betyder at der kommer til at mangle skattekroner til de socialt dårligt stillede i fremtiden. Måske en hel
del år endnu.
Så ingen tvivl om at der stadigvæk er behov for hjælpearbejdet fra ØB.
Vi har stadigvæk let ved at få fat i effekter af forskellig art. Bl.a. kan nævnes at vi igen i 2014 har kunnet
afhente mange dyner og puder hos dynefabrikken DYKON i Lunderskov, som både Letland og
Rumænien har fået glæde af. Derudover har vi af større partier også afhentet 4 paller med ny beklædning
hos ID Line i Holstebro, så som fleecejakker, sweatshirt, vindjakker og T-shirt.
Vi har ligeledes modtaget rigtig mange gode sager fra institutioner og private i og omkring Haderslev, her
kan særlig nævnes Kirkens Korshær og KFUM/Africa genbrug, hvor vi hver anden uge afhenter tøj, fint
pakket i sække, og mindre møbler, sager som vi er rigtig glade for.
Hos Kirkens Korshær har vi samtidig mulighed for at låne deres varebil når der skal afhentes større ting,
mod en mindre betaling.
Med hensyn til lageret i Dyringkær er det sådan at vi sidst på året 2014 fik besked fra kommunen at der
skulle ske noget med hallen, men hvad ved vi ikke rigtig, men det betyder at vi på et tidspunkt nok skal
ud. Jeg har sidst talt med kontaktpersonen ved kommunen den 1. marts, hvor han fortalte at vi kunne
ringe igen omkring sommerferie tid, så vidste han måske mere.
Jeg har så haft kontakt med HBI Workwear, hvor jeg tidligere har arbejdet. Ejeren Jørgen Iversen har
overfor mig udtrykt, at hvis vi kom til at stå uden tag over hovedet, kunne vi få et lokale stillet til
rådighed uden husleje, så det har jeg taget imod, når tiden kommer dertil.
På Facebook opdaterer vores kasserer og webmaster Jens Christensen jævnligt ØB’s side, og der er også
nogen aktivitet på siden, så nogen følger da med i hvad vi foretager os. Jens opdaterer selvfølgelig også
vores egen hjemmeside, hvor man kan følge med i alle vore aktiviteter.
Desværre har det ikke givet nye medlemmer og hjælpere som vi har stort behov, og jeg vil ved denne
lejlighed opfordre alle til at gøre en indsats for at skaffe nye medlemmer og hænder til foreningen.
Jeg vil slutte min beretning med at takke alle som har støttet ØB økonomisk, tak til medlemmer og
venner, Kulturstyrelsen, virksomheder, institutioner. Tak til bestyrelsen, samt til alle hjælpere for både
afhentning af effekter og læsning af transporter. Også en stor tak til statsaut. Revisor Allan Hess
Andersen fra RSM plus P/S i Skærbæk, for revision af årsregnskabet og erklæringer vedr. ansøgninger til
Kulturstyrelsen.
I er alle sammen nødvendige for foreningens fortsatte virke.
Delberetning Rumænien – Arne Lorenzen:
Vi har i 2014 sendt 2 transporter a`93m3 til Rumænien. Transport nr. 53 blev læsset 2. april. Den gik til
Landbrugsskolen ved Ias, Mor og barn hjemmet Marternus i Iasi, skolen i Landsbyen Cornatel og
aflæsningsstedet Kirken i Cornatel.
Transport nr.54 blev læsset 25. september. Den gik til Filiantrop i Cluj, skole i Cluj centrum, landsby
skolen i Ruginesti, landsby skolen Anghelesti og aflæsningsstedet Kirken i Cornatel. Ved Kirken i
Cornatel kommer der flere for at afhente de ting som vi har med til dem og deres hjælpe arbejde. Det
fungerer rigtigt godt, derved sparer vi meget kørsel med sættevognen og det kræver også mindre plads på
lageret i Sønderborg. Under aflæsningen sorterer vi tingene i stakke til de forskellige. Jeg har inden
læsningen bestemt hvem der skal have hvad af de forskellige ting. Modtagerne har ønsket tingene. Nogle
timer efter aflæsningen er alt afhentet eller stillet i garagen. Nogen kører flere gange. Nogle ting leverer vi
også selv, vi kørte en ¾ boksmadras til Landsbyen Bilca. I april kørte vi 1 klassesæt ud til en skole. Alle
har været glade for de donerede ting. Det har været dejligt at udlevere alle de dejlige nye dyner og puder
som firmaet Dykon har doneret. Stor tak til Dykon. På begge transporter havde vi mange sække nye
strikked trøjer og tæpper med, stor tak til de flittige damer som strikker og til Ingeborg i Døstrup. Som
sædvanligt har der været følgebil med ved begge transporter og deltagerne har selv betalt følgebilen.
Deltagerne har nydt turen. Vi har igennem årene i alt sendt 5.683 skoleborde og 8.686 skolestole. I alt har
56 forskellige skoler nydt godt af vores hjælp som de har glæde og gavn af i mange år. Det er rigtigt
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mange børns skolegang som vi har gjort meget bedre. Det er altid rigtigt dejligt at se hvor glade børnene
bliver. Ofte kan det ikke gå stærkt nok med at få de gamle møbler ud.
Vi har nu en pakke og lager plads i Langå og en i Tylstrup Nordjylland. Jeg vil gerne takke for alle de
donerede ting. Tak til Kulturstyrstyrelsen for tips midler til transport. Tak til alle som økonomisk har
støttet Østeuropæisk Børnehjælp. Tak for alle de gode brugbare ting som vi har fået, uden ting og penge
havde vi ikke kunnet hjælpe. Tak for hjælp ved afhentning af donerede ting. Tak for hjælp ved læsning af
sættevogne. Tak for deltagelse i følgebil. Tak for samtaler, fællesskab og interesse for vores arbejde.
Da Kurt Hansen ikke var tilstede ved generalforsamlingen blev beretningen for Letland aflagt af Bent
Brønning:
Der er i 2014 afsendt 3 transporter til Letland. 2 til cheflæge Janis Anspoks Preili Hospitals, som her står
for modtagelse og fordeling samt 1 transport til Røde Kors i Ilukste, hvor Skaidrite står for modtagelse og
fordeling.
Alle tre forsendelser er blevet godt modtaget, og har bestået af:

•
•
•
•
•
•

Skolemøbler, tavler
Tøj til børn, damer og herre
Køkkengrej af forskellig art, f.eks. bestik, tallerkner, kopper med tilbehør, glas, små
køkkenskabe, gryder og pander.
Møbler, som sofaer, stole, sofaborde, spiseborde og stole og reoler.
Dyner og puder, de fleste helt nye
Kontormøbler af forskellig art med stole til, samt en næsten ny vaskemaskine og et
køleskab, alt sammen fra VUC i Haderslev, med klausul om at det skulle ud af landet. De
allerfleste effekter er nu leveret til Janis Anspoks i Preili.

Skaidrite fra Røde Kors i Ilukste har udtrykt stor tilfredshed med de leverede effekter. Vi forventer også
at afsende den næste sending til Røde Kors i løbet af foråret, nok i begyndelsen af maj.
Janis Anspok har på mail over for Kurt også skrevet at de var meget tilfredse, og at han ville sende
billeder af udleveringerne til familier og institutioner der har modtaget effekter fra ØB. Desværre er de
ikke ankommen endnu, så vi må nok prøve at rykke igen.
Som omtalt i formandsberetningen sker der nok noget med hensyn til vores lager i Dyringkær, men når vi
evt. skal ud har vi et sted at tage hen, så det skal nok komme til at køre, også uden udgift for ØB.
Desværre er det længe siden der har været nogen af sted på besøg i Letland, men det bliver der rodet bod
på i løbet af foråret/sommer, idet Jens og jeg påtænker at tage derover for at følge op på sagerne.
Bl.a. om de stadigvæk har brug for de ting vi sender derover.
Eller om der er nye behov der skal dækkes. Men som vi læser mailene fra Letland er der stadigvæk behov
for vores hjælp.
Så vil jeg gerne takke alle hjælpere som har ydet en indsats ved afhentning/læsning til Letland og tak for
det gode samvær vi har når vi er sammen i Dyringkær.
Kurt Hansen som har været leder af Letlands afdelingen, og næstformand i ØB, har desværre ikke ønsket
at stille op igen til bestyrelsen af personlige årsager, så jeg vil ved denne lejlighed gerne sige ham tak for
den store indsats han har ydet gennem årene i foreningen, og jeg vil også personlig takke Kurt for det
gode samarbejde vi har haft sammen, med en del formiddags møder med kaffe og hvad der dertil hører.
Formanden sluttede med en tak for indsatsen til Kurt Hansen.
De tre beretningen blev taget til efterretning
3. Regnskab
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §§ 1 og 3, blev enstemmigt vedtaget.
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Disse §§ lyder herefter således:
§1
NAVN
Foreningens navn: Østeuropæisk Børnehjælp.
Hjemstedet er Danmark. Og postadressen er den til enhver tid værende formands. Det er samtidig vedtaget, at den til enhver tid
værende formand skal have bopæl i Danmark
§2
PROTEKTOR
Bestyrelsen kan beslutte tilknytning af evt. protektor.
§3
FORMÅL
Foreningens formål er, på baggrund af aktiviteter i hele Danmark, at yde en frivillig, humanitær indsats for trængende
østeuropæiske
børn, deres familier og institutioner på følgende områder:
o indsamling af økonomiske midler for at kunne iværksætte nedennævnte.
o indsamlinger af relevante ting samt transport af disse til forudbestemte områder,
hvor disse fordeles ved foreningens foranstaltning.
og kan medvirke til afholdelse af børnelejre.

5. Valg
Til bestyrelsen:
Genvalg af Arne Lorenzen, Bjarne Boddum, Bent Brønning og Jens Christensen. Alle valgt for 2 år.
Nyvalg af Hans Friis Petersen. Valgt for 1 år.
Suppleanter Daniel Øskov og Ib Kristensen genvalgtes.
Revisor:
Genvalg af RSM –plus v/ Allan Hess Andersen
6. Eventuelt
Drøftelse af mulig medlemsfremgang, brochureuddeling, TV Glad, genudsendelse af TV SYD indslag
Herefter sluttede generalforsamlingen med tak fra formanden.
Efterfølgende viste Arne Lorenzen billeder af og fra Rumænien

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP – EECA - HJÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTEUROPA.
FORENINGEN HAR AFDELINGER I HADERSLEV OG SØNDERBORG.

Side 4 af 4

