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Allerførst vil jeg gerne byde velkommen til generalforsamling i Østeuropæisk 
Børnehjælp. 
 
Det er knap til at fatte, at det kun er et år siden vi var her sidst. 
 
I løbet af året har vi sendt 3 transporter til Letland og 3 transporter til 
Rumænien. Til det formål har vi fået bevilget 91.000 kr. fra Tips & Lotto. 
 
Hertil kommer at vi selv havde og har penge i kassen.  
 
Da Tips & Lotto midlerne bevilges ret langt hen året har vi betalt de første 4 
transporter med foreningens kassebeholdning. Vi fik faktisk først bevillingen 
medio juni og da er mere end halvdelen af året sådan set gået idet de fleste gerne 
vil holde sommerferie. 
Hertil kommer, at det er særdeles vanskeligt i Rumænien i både november og 
december. 
 
For os betød det helt konkret, at vi har et bevilget beløb på 32.000, som vi ikke 
nåede at anvende inden 31.12. Men her har vi så fået udsættelse indtil 31. maj 
2009. Og det kan vi nok nå. 
 
Rumæniens delen af vores forening er også blevet ramt af sygdom, idet Arne 
Lorenzen har været ramt af alvorlig sygdom og stadig er sygemeldt. Dog går det 
nu bedre og Arne er begyndt at arbejde med lageret i Rødekro. 
 
Og som om sygdom ikke er nok, har der også været brand på lageret i 
forbindelse med nytåret. Her for en vildfaren raket ind og forårsagede 
betydelige ødelæggelser.  
Og i den forbindelse er de indsamlede effekter ikke forsikrede, hvilket også ville 
være vanskeligt, da vi jo har fået alt uden betaling. 
 
Lageret er nu brandskadet, men bruges. Dog ville det være rart med noget bedre. 
 
Omkring Letland, har vi nok noget bedre lagerforhold, men også her er vi blevet 
ramt af sydom, så vi har behov for lidt flere kræfter i hverdagen. Og her har vi 
indledt sondringer. 
 
Som noget særligt har vi i år sendt en transport til Georgien umiddelbart efter at 
krigen derovre var afsluttet. Denne transport blev umiddelbart finansieret af 



Mellemfolkeligt Samvirke. Transporten kom i stand på baggrund af en kontakt 
mellem Anders Aabling Petersen og Knud Olav Knudsen. 
Effekterne kom dels fra Aabling Petersen og dels fra vort lager. 
 
Efter transporten er afsendt er der mig bekendt etableret en forening ”Georgiens 
Venner”, der vil arbejde med fortsat støtte til Georgien 
 
På vore bestyrelsesmøder har vi set på behovet for at fortsætte foreningens 
arbejde i Letland, Rumænien og evt. Georgien. 
 
Omkring de to ”traditionelle” modtagerlande mener vi, at der stadig er et behov 
og derfor fortsætter vi til både Letland og Rumænien. 
Omkring Georgien besluttede bestyrelsen på et møde i januar 2009, at vi for 
øjeblikket ikke vil gå ind i et projekt i Georgien. Vi kan hjælpe med effekter, hvis 
der er et hjørne i en container, der mangler at blive fyldt op. 
Problematikken kan selvfølgelig tages til enhver tid.  
 
Vi har også drøftet ledsagerrejser på baggrund af de tidligere drøftelser på ØB’s 
generalforsamlinger. 
 
I den forbindelse har vi besluttet, at ledsagerrejser skal gennemføres efter 
behov. Der er forbundet et betydeligt arbejde med disse rejser.  
 
Det er tidligere aftalt, at foreningen yder et tilskud på 2.000 kr. pr. transport. 
Dette er håndteret forskelligt af de to afdelinger, hvor der flyves til Letland og 
køres i bil til Rumænien. 
 
Der kan stadig indbetales beløb til EECA via Missionsfonden, men vi mener ikke, 
at vi kan øremærke indbetalinger/gaver til bestemte formål. 
 
Nye hjælpere 
Vi har helt klart behov for nye hjælpere i begge afdelinger og vi er begyndt et 
arbejde for at finde nye. 
 
Ny bestyrelse 
Også i bestyrelsen har der været røster om, at det er på tide at holde op. Jeg 
forventer dog at vi ikke får problemer med at vælge en bestyrelse i dag. Men vi 
bør være opmærksomme på at vi hele tiden har efterfølgere for den nuværende 
– da vi jo ikke beskæftiger os med årsunger. 
 
Og måske skulle vi også se om vi kunne få lidt yngre medlemmer. Det må I gerne 
hjælpe med. 
 
Jeg vil slutte min beretning med en tak til samarbejdspartnere og bestyrelse. 


