
 
 
Formandsberetning EECA 
 
Allerførst velkommen til åres generalforsamling. Det er rart at så mange er mødt frem. 
 
2007 har på flere måder været er specielt år. 
 
Det har været det første år med mig som formand. Men vi har nu haft held til at have Knud Olav 
Knudsen med ved de fleste møder. 
 
Vi har også delt formands arbejdet lidt op, så Kurt Hansen styrer Letlands afdelingen og Arne 
Vindbjerg Rumænien. 
 
Året har også været specielt, derved at vi endnu ikke har haft mulighed for at afsende en egentlig 
ansøgning om Tips og Lotto midler. Det skyldes at håndteringen af disse ansøgninger er flyttet til 
Kulturministeriet. Og i Kulturministeriet er man ikke klar til at håndtere ansøgningerne endnu. Det 
er stærkt generende for os i planlægningen. Derfor har vi sendt en generel forespørgsel til 
Kulturministeriet. Dels for at få et svar og dels for at sikre os, at de er opmærksomme på os. 
Vi håber det lykkes ellers må vi stoppe når vi har sendt fire transporter i 2008. 
 
I 2007 fik vi 50.000 kr. bevilget fra Jelling Festrival + en guitar, der blev solgt på auktion til godt 
5.000 så det var ganske rart, for det støtter vores kassebeholdning. Også Suhrs Husholdningskole i 
København fandt frem til os. Derfor var jeg en tur i København for at hente en check + så meget tøj, 
som jeg kunne presse ind i bilen. 
 
Vi er blevet opmærksomme på, at der skal tegnes forsikringer når vi rejser ud. Det har jeg p.t. vores 
assurandør til at se på. 
 
Et forslag fra sidste års generalforsamling omkring at benytte indbetalinger til missionsfonden for at 
sikre en art skattefradrag på ledsagerrejserne har vi drøftet på det seneste bestyrelsesmøde og vi vil 
gøre et færdigt på vores møde i maj. Det må betragtes som en særdeles langsommelig 
sagsbehandling – især fra min side. 
 
Vi er også i gang med at lave en lille folder om EECA, som Haderslev Stiftsbogtrykkeri vil 
sponsere. Det er Jens Kristensen, der laver arbejdet med lay out. m.m. 
 
Nu er det Kurt og Arne tur til at fortælle lidt om hhv. Letland og Rumænien. 
 
 


