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I hele det forløbne år har vi i Letlandsgruppen holdt lav profil, både på grund af 

økonomien og fordi der efterhånden ikke var mere plads på lagrene dels i Agerskov 

og dels i Dyringkær. Det lettede noget på pladsen på lagret, da vi endelig fik en 

aftale med Ivars om, hvornår han ville sende en container af sted til Haderslev efter 

de effekter, som i længere tid havde stået klar til afhentning. Efter en kort varig 

bedre plads på lagret er der nu igen trængsel især på lagret i Dyringkær. Så snarest 

efter påske skal vi for det første have foretaget en grundig oprydning og nedpakning 

blandt andet af en del porcelæn, og for det andet kort derefter have gjort klar til en 

forsendelse til måske både Preili ved Janis og Ilukste hos Skaidrite.  

Angående donationer kan jeg nævne, at vi som allerede nævnt i formandens 

beretning i det forløbne år har modtaget flere hundrede dyner og puder fra DYKON  

i Lunderskov. En stor del blev sendt med til Ivars i Jägerpilz, men nu ligger vi igen 

inde med en ret anseelig mængde dyner og puder. Da der er tale om helt nye og 

ubrugte effekter, er det naturligvis noget, som vi er meget glade for at modtage og 

sende videre til Letland. Vi har også igen i år modtaget en stor portion tøj bestående 

af t-shirts, sweartshirts, og vind jakker fra firmaet Rex og Holm i Ulfsborg. Der er 

også her tale om helt nye effekter, så det er også fine ting at sende af sted. Blot kan 

det måske siges, at der er den ulempe ved tøjet, at vi nu må se i øjnene, at en stor 

del af befolkningen dels i Preili og dels i Ilukste vil af og til gå i de samme farver og 

modeller.  

Formanden har meget grundigt og fyldestgørende forklaret om vores økonomi, og at 

den nu er klart bedre end sidste år. Så det vil jeg ikke gentage og dermed trætte 

generalforsamlingen, men jeg vil ikke undlade at rose især formanden for en stor og 

utrættelig indsats netop, hvad angår ansøgninger til fonde med meget mere og 

rykkere i forbindelse med den meget langsommelige sagsbehandling i forbindelse 

med Tips & Lotto midlerne. Dette er bestemt afgørende for, at vores økonomi står 

så fint i det kommende år. 

Jeg vil der imod nævne, at vi mangler håndfaste og beredvillige mænd og kvinder til 

at hjælpe med nedpakning og klargøring af effekter til forsendelse. En af årsagerne 



til den akutte mangel på hjælpere skyldes, at vi den 22. nov. mistede Egon 

Westergård og den 24. november ligeledes mistede Erik Hansen, som begge har 

været meget flittige og beredvillige hjælpere igennem mange år. Så vi må nu ud at 

lede efter nye og interesserede medlemmer til gruppen. Når jeg nu har nævnt disse 

to vigtige hjælpere, vil jeg ikke undlade at nævne, at vi også i 2012 mistede vores 

mange årige formand Knud Olav Knudsen nærmere betegnet den 16. maj 2012 og 

han blev begravet fredag den 25. maj 2012 fra Hoptrup Kirke. Jeg mener, at dette er 

en helt speciel situation foreningen er bragt i og jeg vil derfor tillade mig at bede 

forsamlingen om at rejse sig for sammen med mig i stilhed at mindes disse tre brave 

mænd.    Æret være Knud Olav Knudsen,  Egon Westergård og Erik Hansens minde. 

 

 

Tak skal I have, og tak for ordet!!!!!! 


