ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP - DENMARK
EAST EUROPEAN CHILDREN AID (EECA) · Hjemmeside: www.eeca.dk · SE/CVR 30 12 89 74
Giro: +01< +3723127<

·

Bank, reg.: 1551, kto.: 0003723127

·

Mail: eeca@mail.dk

Formandsberetning,
Østeuropæisk Børnehjælp
Generalforsamling den 19. marts 2013
Endnu engang velkommen alle sammen til generalforsamlingen i
Østeuropæisk Børnehjælp, og det glæder mig at en del medlemmer,
har trosset vejret, og er mødt op. I referatet fra 2003 kunne den
daværende formand Knud Olav Knudsen konstatere at det var den 13
generalforsamling, så hvis jeg har talt rigtigt, er dette den 23, og det
er vel tegn på at foreningen fortsat er i god drift.
Desværre har vi i det forgangne år, måttet tage afsked med 3 gode
medlemmer af ØB. Først Knud Olav Knudsen, tidligere formand i en
lang årrække, og med liv og sjæl har arbejdet for ØB. Dernæst Egon
Westergaard, som også har lagt meget arbejde i foreningen, både
som hjælper, og senere i bestyrelsen med stort engagement. Og så
Erik Hansen, et mangeårigt medlem og hjælper, som vi altid kunne
regne med, når der var behov for det.
Det er det første år med mig som formand for ØB, som jeg synes har
været spændende. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2012, og har i
det forgangne år arbejdet med ansøgninger til Kulturstyrelsen og
fonde, og det har også givet resultater. Ansøgning for 2011 ved Tips
og Lotto gav 39704.80 kr, som kom i juni 2012. Disse penge skulle
anvendes til transporter inden den 31.12.2012, og de er blevet
anvendt. Ikke anvendte penge skal tilbagebetales.
Vi har også i juni 2012 søgt Kulturstyrelsen om tilskud til drift af ØB,
(vi har tidligere søgt, men ikke fået tilsagn), så for første gang har vi
fået bevilliget penge til driften fra Kulturstyrelsen på 29010.84 kr.
Beløbet blev bevilliget lige før jul, og skulle være anvendt i
regnskabsåret 2012, til drift i foreningen. Da vi ikke havde brugt
29010,00 kr. på vores drift, blev det hurtigt besluttet at anskaffe en
trailer til 8500.00 kr, som vi mangler meget, og den blev købt
imellem jul og nytår. Ubrugte tilskud skal tilbagebetales til
Kulturstyrelsen, men med købet af traileren nåede vi over det
magiske beløb. Indirekte betyder drifstilskudet, at der er flere penge
til transporter.
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Der er også en ansøgning mere ved Kulturstyrelse fra 2012, hvor vi
søger om penge til transporter, og kan nu se på deres hjemmeside
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at vi er indstillet til 49022,18 kr. som forventes udbetalt i første ½ år
2013, og skal anvendes inden 31.12.2013.
I årets løb er indgået på vores konti, 13.946.00 kr. som gaver fra
medlemmer og venner af ØB, og 18.215.00 kr. fra fonde, samt
10.300.00 kr. i medlemskontingent, svarende til 103 medlemmer i
2012.
Så pr 31.12.2012 var vores beholdning 78.217.43 kr.
Og pr. dato er beholdningen nået op på 106.323.76 kr., og hvis vi
medregner det indstillede beløb fra Tips og Lotto på 49022,18 kr., er
beholdningen på 155.345.94 kr. Det er da til 5 – 6 transporter i 2013.
Så nu skal vi i arbejdstøjet.
Vi har i 2012 sendt en transport til Letland, betalt af læge Ivar
Zvidris.
Det at Ivar Zvidris selv har betalt for transporten, har betydet at ØB
har sparet et beløb på 17.000.00 kr., så det har selvfølgelig været
med til at øge ØBs formue.
Til Rumænien er der i 2012 afsendt 1½ transport.
Den sidste transport til Rumænien fra den 24. november til den 1.
december 2012, har jeg selv været med på, sammen med Egon og
Jens, begge fra Als, og som sædvanlig stod Arne for turen, med
planlægning, kørsel og alt det praktiske med aflæsning, besøg og
samtaler med kontaktpersoner.
Det var en stor oplevelse for mig at se hvordan vi gør tingene i
Rumænien, og træffe de samarbejdspartnere Arne arbejder med.
Vi var også ude og tale med slutbrugerne (hvis man kan sige sådan),
Og fik bekræftet at der stadigvæk er et meget stort behov for hjælp.
Det samme gør sig gældende i Letland, hvor jeg sammen med Kurt
har været på besøg 2 gange, og også her med egne øjne set hvor
stor nøden er, og at vores hjælpearbejde nytter noget. Vores
samarbejdspartner her er Røde Kors, som kører rundt med os, når vi
er på besøg i Letland, for at se hvor effekterne fra ØB kommer hen,
og for at se og høre om der stadigvæk er behov for hjælp.
Og de sidste oplysninger fra vores kontakt i Letland, Skeidrite er, at
der stadigvæk er stort behov for vores hjælp i Letland.
I det hele taget er situationen i begge lande forværret de sidste år
p.gr.af finanskrisen. Arbejdsløsheden er steget dramatisk specielt i
Letland, hvor tallet er på 15,3 %. Nedturen har især ramt Letlands
unge, der møder en lukket dør, når de skal videre fra uddannelse til
job, og ungdomsarbejdsløsheden er på over 40 %. For Rumæniens
vedkommende er der 7,6 % arbejdsløse og også her er de unge
under 25 år hårdt ramt, med 17,8 %. I Nordøstrumænien mener man
at tallet snarere er på 30 %. Men også de stigende fødevarepriser,
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lave lønninger, gør livet meget svært for store dele af befolkningen i
begge lande, som især rammer børn, syge og ældre mennesker.
Tallene for arbejdsløshed er fra 2012, og er hentet på Folketingets
EU-oplysnings hjemmeside.
Ingen tvivl om at vi kunne gøre meget mere hvis midlerne var til
stede, men vi i bestyrelsen tror på, at vi ved fælles hjælp og indsats i
de kommende år, nok skal få fat i flere midler, både fra Tips og Lotto,
men også fra fonde, private og foreninger, så hjælpearbejdet kan
fortsætte. Vi har stadigvæk let ved at få fat i effekter af forskellig art.
Bl.a. kan nævnes at vi i årets løb har fået mange dyner og puder fra
dynefabrikken DYKON i Lunderskov, omkring 125 stk. dyner og lidt
flere puder, alt sammen nyt og kun med lidt småfejl. Vi har også fået
advis om at vi kan afhente en hel del beklædning hos firmaet ID line i
Ulfborg, bestående af T-shirt, sweatshirt, vindjakker, både til børn og
voksne. Et firma vi tidligere har fået varer fra. Ligeledes modtager vi
rigtig mange gode sager fra institutioner og private i og omkring
Haderslev.
Så vi tror på at:
Lidt hjælp er bedre end slet ingen hjælp.
Jeg vil slutte min beretning med at sige en stor tak til alle
medlemmer, venner, firmaer, institutioner, givere af
pengemidler og brugsgenstande, samt til alle jer der giver et
direkte løft i tingene.
I er alle sammen nødvendige for foreningens fortsatte virke.
Også en tak til statsaut. Revisor Hans Erik Haase fra RSM plus P/S i
Skærbæk, for revision af årsregnskabet og erklæringer vedr.
ansøgninger til Kulturstyrelsen.
Bestyrelsen vil også fremadrettet arbejde på at få nye, både yngre og
modne medlemmer, samt hjælpere som der er hårdt brug for. Her
må alle i foreningen gerne hjælpe til.
Vi vil også videreudvikle vores lille folder, og hurtigst få fremstillet en
ny med aktuelle billeder og tekst.

Med venlig Hilsen
Bent Brønning
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