Referat af generalforsamlingen den 5.marts 2007 i Østeuropæisk Børnehjælp
Generalforsamlingen blev afholdt på "Bispen", Bispebroen 3, Haderslev.
Dagsorden:
1. valg af dirigent og referent
2. formand og næstformand aflægger beretning om hhv. Letland og Rumænien
3. kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. indkomne forslag.
5. fastsættelse af det årlige kontingent
6. valg ifølge § 8 i vedtægterne.
a. valg til bestyrelsen. På valg er Jens Christensen, Arne Lorenzen, Bjarne Boddum og
Arne Vindbjerg Petersen, som alle tager i mod genvalg. Desuden skal der vælges
stedfortrædere for Kirsten Grodum og Knud Olav Knudsen, som begge udtræder af
bestyrelsen.
b. Valg af 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen.
c. Valg af revisor.
7. eventuelt.
Der var mødt 38 medlemmer, som begyndte aftenen med at synge Velkommen Lærkelil og
formanden bød velkommen.
Ad. punkt. L: H. E. Lorenzen blev valg til dirigent, Egon Westergaard som referent.
Ad. punkt 2: Formanden begyndte med at udtalemindeord om Henriette Meyer og Tage Grodum,
som begge døde sidste år. De har begge været stærkt engageret i arbejdet.
Formandens beretning foreligger. Der var ingen kommentarer. Næstformandens
beretning fremgår af den udarbejdede folder. Der var ingen kommentarer.
Begge beretninger blev godkendt.
Ad. punkt 3: regnskabet blev forelagt og godkendt
Ad. punkt 4: der var ikke indkommet forslag.
Ad. punkt 5: det årlige kontingent forbliver uændret kr.100,00
Ad. punkt 6. a: Jens Christensen, Arne Lorenzen, Bjarne Boddum og Arne Vindbjerg Petersen blev
genvalgt for en 2årig periode. Nyvalgt blev Kurt Hansen og Jørn Hansen for en 1 årig
periode.
b. som suppleanter valgtes Bente Rasmussen og Aase Madsen.
c. som revisor genvalgtes statsaut. revisor Erik W. Schrøder. KPMG C. Jespersen,
Sønderborg.
Ad. punkt. 7. Christian Lausten fortalte spændende om en tur til Rumænien og bad bestyrelsen
overveje at betale de private rejseudgifter til Rumænien ligesom det sker til Letland
Som modydelse skulle modtageren så give en skattefradragsberettiget gave. Samtidig
Opfordrede han til at bestyrelsen udsender retningslinier for skattefrie gaver til
foreningen.
Niels Aage Sørensen rettede en tak til Knud O. Knudsen for hans store arbejde.
Egon Westergaard rettede en tak til Kirsten Grodum for godt samarbejde ved pakning
af forsendelserne.

