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Referat fra
Torsdag den 18. marts 20

• Formanden Hans Egon Lorenzen bød velkommen til forsamlingen
der bestod af ca. 25 deltagere. 

• Der blev som indledning afsunget en sang.

1. Valg af dirigent 
__og referent 

• Bjarne Boddum blev 
referent. Da ingen andre opstillede blev de foreslåede valgt.

• Dirigenten kunne fa
der var ingen indvendinger 

2. Beretninger • Formanden Hans Egon Lorenzen
styrelsesmedlem 
Arne Lorenzen

o Der stilledes enkelte spørgsmål fra forsamlingen:
� 
� 
� 

� 
� 

• Herefter blev alle beretninger 

3. Regnskab • Kassereren Jørn Hansen
W. Schrøder reviderede regnskab
samlingen.  

o Der blev drøftet
tilbyder administration af skattefradragsb

o Også forholdet mellem formue og overskud blev drø
o Formanden

flere pe

4. Forslag • Der var ikke indgået nogen forslag.

5. Kontingent • Det årlige kontingent p.t. kr. 100,
der ikke var nogen protester imod, hvorefter dette forslag blev ve
taget. 

6. Valg 3 medlemmer til best
relsen 

 2 suppleanter 

 Revisor 

7. Eventuelt • Fra Georgiens venner
foreningen ”G
foreningens indsatser
især vedr. lagerfaciliteter.

o Bestyre
• Vedr. alternativ t

len, blev stillet et forslag fra salen.

Dirigenten takkede for god ro og orden 

Efter kaffen blev der fortalt og vist billeder fra modtagerlandene Letland og Rumænien

Arne Lorenzen fortalte om en pris fra Nordea, 

Stor ros til Arne fra formanden og forsamlingen.
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EECA - HJÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTEUROPA. 

Referat fra Generalforsamling 
. marts 2010 kl. 19.00 på ”Bispen” i Haderslev. 

Hans Egon Lorenzen bød velkommen til forsamlingen,  
 

Der blev som indledning afsunget en sang. 

Bjarne Boddum blev foreslået som dirigent og Jens Christensen som 
referent. Da ingen andre opstillede blev de foreslåede valgt. 
Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
der var ingen indvendinger fra forsamlingen. 

Formanden Hans Egon Lorenzen aflagde overordnet beretning
relsesmedlem Kurt Hansen aflagde delberetning vedr. Letland

Lorenzen aflagde delberetning vedr. Rumænien. 
er stilledes enkelte spørgsmål fra forsamlingen: 

 Vedr. indsamling af effekter.  
 I hvilke østlande er krisen mest belastende? 
 Vedr. fattigdommen i Daugavpils området, som er

det mest fattige i Østeuropa.  
 Lagerstyring og fordeling – legetøj, skoleborde!  
 Letlands situation siden 2. verdenskrig. 

Herefter blev alle beretninger godkendt. 

Jørn Hansen fremlagde det af statsautoriseret revisor E
W. Schrøder reviderede regnskab for 2009, der blev godtaget af fo

Der blev drøftet et spørgsmål omkring missionsfonden
tilbyder administration af skattefradragsberettigede bidrag.

gså forholdet mellem formue og overskud blev drøftet. 
Formanden gentog fra sin beretning planerne om forsøg på 

pengerejsninger.  

indgået nogen forslag. 

Det årlige kontingent p.t. kr. 100,- blev foreslået uændret, hvilket 
der ikke var nogen protester imod, hvorefter dette forslag blev ve

medlemmer til besty- Følgende blev genvalgt: 
1. Hans Egon Lorenzen 
2. Kurt Hansen 
3. Jørn Hansen 

Flg. suppleanter blev valgt: 
1. Bent Brønning  
2. Egon Westergaard 

• Revisor Erich Schrøder blev genvalgt 
uden modkandidater, ligesom hans in
sats blev højt påskønnet. 

Fra Georgiens venner fortalte den nye formand Torben Ravn lidt om 
Georgiens venner i Danmark/Sydslesvig”, herunder
ndsatser og foreslog et bredere samarbejde med 

agerfaciliteter. 
relsen vil tage forslaget op til drøftelse. 

Vedr. alternativ til det ophørte samarbejde med hjælpemiddelcentr
len, blev stillet et forslag fra salen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Hans Egon Lorenzen takkede dirigenten. 

billeder fra modtagerlandene Letland og Rumænien 

fra Nordea, han havde modtaget for sit arbejde i Rumæ

Stor ros til Arne fra formanden og forsamlingen. 

20. marts 2010
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Formand / Chairman 
Hans Egon Lorenzen 

Allégade 43 
DK-6500 Vojens  

Tlf.: 0045 7454 2606  
 
 

Næstformand 

/ Deputy chairman 
Romania-section 

Arne Vindbjerg 
Petersen 

Grødehøjvænget 13 
Feldballe 

DK-8410 Rønde 
Tlf.: 0045 7461 4220 

 
 

Kasserer / Treasurer 
Jørn Hansen 

Københoved Skovvej 14 
DK-6630 Rødding 

Tlf.: 0045 7484 7219 
Mob.: 0045 2084 7235 

 

 
Sekretær  

/ Secretary 

Jens Christensen 
Hiort Lorenzensvej 54 

DK-6100 Haderslev 
Tlf.: 0045 7452 3587 

Mob.: 0045 2147 4133 
 

 
 Bestyrelsesmedl.  

/ Committee member 
Latvia-section 

Kurt Hansen 
Gåskærgade 21 

DK-6100 Haderslev 
Tlf.: 0045 7453 2411 

 
 

Bestyrelsesmedl.  

/ Committee member 
Arne Lorenzen 
Vesterkobbel 6 

Kegnæs 
DK-6470 Sydals 

Tlf.: 0045 7440 5247 
Mob.: 0045 4086 5247 
Fax: 0045 7440 5366 

 

 
Bestyrelsesmedl.  

/ Committee member 
Bjarne Boddum 

Løkkeled 8 
DK-6100 Haderslev 

Tlf.: 0045 7458 2477 
Mob.: 0045 2045 2972 

foreslået som dirigent og Jens Christensen som 

stslå at generalforsamlingen var lovlig indvarslet; 

aflagde overordnet beretning, be-
Letland og 

, som er 

 

fremlagde det af statsautoriseret revisor Erik 
, der blev godtaget af for-

den, der 
drag. 

 
søg på 

blev foreslået uændret, hvilket 
der ikke var nogen protester imod, hvorefter dette forslag blev ved-

Revisor Erich Schrøder blev genvalgt 
uden modkandidater, ligesom hans ind-

lidt om 
, herunder om 

med ØB 

il det ophørte samarbejde med hjælpemiddelcentra-

ænien. 

. marts 2010 

JENS CHRISTENSEN 
referent 


