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• Formanden Hans Egon Lorenzen bød velkommen til forsamlingen
i alt bestående af 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 fastslå
der var ingen indvendinger 

2. Beretninger • Formanden Hans Egon Lorenzen
fremhævede især foreningens trængte økonomi
Arne Lorenzen
aflagde delberetning vedr. 

o Delberetningerne vedlægges som særskilte bilag.
o Der stilledes 

nerne:
� 

� 

� 
� 

� 

� 

� 

� 
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o Herefter blev 

3. Regnskab • Kassereren Jørn Hansen
Hans Erik Haase
bende oplysninger 
tioner der har 

• Der vedlægges særskilt noter til regnskabet.
• HEL kommenterede vedr. 

ke valgt. Kan generalforsamlingen godk
ret af anden revisor end den 
generalforsamlingen.

• Spørgsmål vedr. 
og besvaret. 

• Næste år vedlægges girokort med fradragsmulighed indkaldelsen.
• Arne påpegede at missionsfond
• Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag • Der var ikke indgået nogen forslag.
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Referat fra Generalforsamling 
. marts 2011 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
fremhævede især foreningens trængte økonomi, bestyrelsesmedlem 
Arne Lorenzen aflagde delberetning vedr. Rumænien og Kurt Hansen
aflagde delberetning vedr. Letland. 

Delberetningerne vedlægges som særskilte bilag. 
Der stilledes spørgsmål og udspandt sig debat omkring e
nerne: 

 Muligheder for træværksskolen i Rumænien – kunne 
der ikke oprettes et projekt og kunne man ikke 
sammenkæde med problemer andetsteds, eksempe
vis mangel på brikse? 

 EU støtte til projekter blev debatteret. Hvis dette skal 
lykkes, skal projektet beskrives indgående. 

 Pengerejsning ved brug af Facebook blev debatteret.
 Et medlem lovede at rette forespørgsler vedr. kø

sels- og transportmuligheder. 
 Muligheder for pengerejsning via fondsmidler blev 

indgående drøftet.  
 Muligheden for at skaffe yderligere midler ved at h

ve kontingentet blev drøftet. 
 Er den personlige kontakt bedre end skriftlige ansø

ninger? 
 Der blev spurgt om TVsyd-filmene kunne kopieres og 

distribueres. Det blev der svaret nej til p.g.a. retti
heder, men fra foreningens hjemmeside linkes til fi
mene på TV-syd. 

 Der blev spurgt om vi bruger pengene rigtigt og se
der det vigtigste og ikke kun det flotte. Vi skal huske 
at sende det der er vigtigst for vort primære mål, 
nemlig hvad der bedst kommer børnene til gode. Dog 
er det også vigtigt at diskutere dette med modtage
ne. 

 Bestyrelsen lovede at tage de rejste emner med i det 
kommende arbejde.  

Herefter blev beretningerne godkendt. 

Jørn Hansen fremlagde det af statsautoriseret revisor 
Hans Erik Haase reviderede regnskab for 2010. Der blev givet udd
bende oplysninger vedr. missionsfonden samt nævnt hvilke organis

 givet gaver. 
Der vedlægges særskilt noter til regnskabet. 
HEL kommenterede vedr. revisor-skift. Den nuværende revisor er 
ke valgt. Kan generalforsamlingen godkende at regnskabet er revid

f anden revisor end den faktisk valgte? Dette blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Spørgsmål vedr. skattefradrag vs. kontingent og gaver blev drøftet 

Næste år vedlægges girokort med fradragsmulighed indkaldelsen.
Arne påpegede at missionsfonden fungerer godt. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

Der var ikke indgået nogen forslag. 

15. marts 2011
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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP – EECA 
FORENINGEN HAR AFDELINGER I HADERSLEV OG SØNDERBORG

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

• Opmærksomheden henledes på muligheden for at give gaver ved s
den af kontingentindbetalingen.

6. Valg 4 medlemmer til best
relsen 

 2 suppleanter 

 Revisor 

7. Eventuelt • Knud Olav Knudsen medbragte en hilsen fra foreningen Georgiens 
venner. 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

Efter kaffen blev der vist film fra Letland og Rumænien.

Film der gav et godt billede at situationen som den er de steder vi kommer. Der blev vist e

sempler på en fattigdom og en mangel på helt basale fornødenheder. Filmene viste med stor 

tydelighed, at der fortsat er stort behov for hjælp til disse steder. Derfor er det også meget 

nødvendigt at se på alternative muligheder for pengerejsning, hvis vi skal kunne gøre en in

sats. 

 

 

Jens Christensen

 

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 

EECA - HJÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTEUROPA. 
FORENINGEN HAR AFDELINGER I HADERSLEV OG SØNDERBORG. 

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

Opmærksomheden henledes på muligheden for at give gaver ved s
den af kontingentindbetalingen. 

medlemmer til besty- Følgende blev valgt: 
1. Jens Christensen 
2. Bjarne Boddum 
3. Arne Vindbjerg 
4. Bent Brønning 

Flg. suppleanter blev valgt: 
1. Egon Westergaard 
2. Chr. Berthelsen 

• Revisor Hans Erik Haase blev valgt uden 
modkandidater og hans arbejde blev p
skønnet. 

Knud Olav Knudsen medbragte en hilsen fra foreningen Georgiens 

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

Letland og Rumænien. 

Film der gav et godt billede at situationen som den er de steder vi kommer. Der blev vist e

mangel på helt basale fornødenheder. Filmene viste med stor 

delighed, at der fortsat er stort behov for hjælp til disse steder. Derfor er det også meget 

vendigt at se på alternative muligheder for pengerejsning, hvis vi skal kunne gøre en in

Jens Christensen 
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