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Referat fra
Torsdag den 22. marts 20

• Formanden Hans Egon Lorenzen bød velkommen til forsamlingen
ca. 18 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
delberetning vedr.
Letlands-området, var fraværende.
gerne og frem
tilføjede at vi 
måneder frem i t
støtte til dækning tran

• Arne Lorenzen aflagde ber
plerede med egenoplevede 

• Efter en kort drøftelse blev beretningerne godkendt.
• Alle beretninger er 

indkaldelsen og kan tillige se på 

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

o Regnskabet er bilagt dels revisor påtegning og
o Kasserers noter.

• Der blev stillet få uddybende spørgsmål, herunder et spørgsmål vedr.
vor aktivitet omkring fondsansøgninger, der 
den.  

• Regnskabet blev herefter

4. Forslag • Der var ikke indgået nogen forslag.

5. Kontingent • Bestyrelsens forslag til kontingentf
son og kr. 300 for ægtepar, blev e

• Forhøjelsen træder i kraft for 2013.
• I forbindelse med denne debat blev det indgående drøftet hvad der 

kunne gøres for at gøre os kendte
om muligt for
Skal vi udsende mere
vi har overset? 
er tilstrækkeligt, blev der sagt.

o Bestyrelsen vil naturligvis tage disse ting op til drøftel

6. Valg 3 medlemmer til best
relsen 

 2 suppleanter 

 Revisor 
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EECA - HJÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTEUROPA. 

Referat fra Generalforsamling 
. marts 2012 kl. 19.00 på ”Bispen” i Haderslev. 

Hans Egon Lorenzen bød velkommen til forsamlingen, kun bestående af

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 
vedr. Letland, da Kurt Hansen der normalt varetager 

området, var fraværende. Formanden supplerede bere
mhævede især foreningens meget trængte økonomi.

jede at vi aldrig havde mulighed for at se meget mere end tre 
der frem i tiden, idet vor overlevelse alene beror på økono

ning transporter. 
Arne Lorenzen aflagde beretning fra Rumæniensafdelingen og su
plerede med egenoplevede personlige iagttagelser. 
Efter en kort drøftelse blev beretningerne godkendt. 
Alle beretninger er allerede udsendt som bilag til generalforsamling

sen og kan tillige se på www.eeca.dk . 

Jørn Hansen fremlagde det af statsautoriseret revisor 
Hans Erik Haase reviderede regnskab for 2011. Der blev givet udd
bende oplysninger vedr. hvilke organisationer der har givet gaver.

egnskabet er bilagt dels revisor påtegning og 
Kasserers noter. 

Der blev stillet få uddybende spørgsmål, herunder et spørgsmål vedr.
or aktivitet omkring fondsansøgninger, der blev besvaret af forma

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Der var ikke indgået nogen forslag. 

Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse til kr. 175 årligt pr. 
300 for ægtepar, blev efter en længere debat vedtaget.

Forhøjelsen træder i kraft for 2013. 
I forbindelse med denne debat blev det indgående drøftet hvad der 
kunne gøres for at gøre os kendte i offentligheden og fastholde og 

røge medlemsskaren. Kan vi benytte pressen mere? 
de mere trykt materiale? Og er der i øvrigt andre måder 

vi har overset? Vi skal være opmærksomme på, at et websted ikke 
strækkeligt, blev der sagt. 

Bestyrelsen vil naturligvis tage disse ting op til drøftelse.

medlemmer til besty- Følgende blev valgt: 
1. Egon Westergaard 
2. Kurt Hansen 
3. Peter Pihl 

Flg. suppleanter blev valgt: 
1. Ib Kristensen 
2. Da det ikke lykkedes at finde 2 su

pleanter, blev bestyrelsen bemynd
get til at arbejde videre hermed og 
snarest få sat yderligere en suppleant 
på. 

• RSM+ ved Hans Erik Haase blev genvalgt 
uden modkandidater og hans indsats blev 
påskønnet. 

22. marts 2012
 

·  SE/CVR 30 12 89 74 

Formand / Chairman 
Hans Egon Lorenzen 

Allégade 43 
DK-6500 Vojens  

Tlf.: 0045 7454 2606  
 
 

Næstformand 

/ Deputy chairman 
Latvia-section 

Kurt Hansen 
Gåskærgade 21 

DK-6100 Haderslev 
Tlf.: 0045 7453 2411 

 
 

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 
Bent Brønning 

Langelandsvej 232 
DK-6100 Haderslev 

Tlf.: 0045 7452 9986 
Mob.: 0045 2986 3515 

 
 

Bestyrelsesmedl.  
/ Committee member 

Romania-section 

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 
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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP – EECA 
FORENINGEN HAR AFDELINGER I HADERSLEV OG SØNDERBORG

7. Eventuelt • Der blev igen stillet spørgsmål til foreningens mulighed for at overl
ve i den nuværende situation. 
hvad der allerede var nævnt tidligere, at vi ku
frem. 

• Det blev spurgt om vi ikke skulle uddele girokort i et videre omfang 
end i dag.  

• Også muligheden for at få trykt noget materiale og få det udsendt, 
blev nævnt. 

• Muligheden for at gå ud i foreninger og klubber
eningen eksist
arbejde videre med.

• Knud Olav Knudsen
Brønning sender

• Arne fortalte om 6 regioner i 
ste. 

Dirigenten takkede for god ro og orden 
takkede for den tid han havde været formand og takkede for et godt samarbejde. 
er jo fortsat medlem af foreningen og vil gerne fortsat arbejde sammen med sekrætæren om 
fondsansøgninger mm. 

Efter kaffen blev der vist to TVSyd-film fra 

Film der gav et godt billede af situationen som den er de steder vi kommer

 

 

Jens Christensen

 

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 

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

Der blev igen stillet spørgsmål til foreningens mulighed for at overl
nuværende situation. Formanden svarede og kunne gentage 

hvad der allerede var nævnt tidligere, at vi kun kan se tre måneder 

Det blev spurgt om vi ikke skulle uddele girokort i et videre omfang 

Også muligheden for at få trykt noget materiale og få det udsendt, 

Muligheden for at gå ud i foreninger og klubber og fortælles om fo
sterer fortsat, og her er måske noget bestyrelsen skal 
re med. 

Knud Olav Knudsen kunne tilbyde plads på en bil til Jegapils. Bent 
der ham en liste over effekter. 
om 6 regioner i Rumænien, der var blandt EU’s fatti

Dirigenten takkede for god ro og orden og Hans Egon Lorenzen takkede dirigenten. Hans Egon 
takkede for den tid han havde været formand og takkede for et godt samarbejde. Hans Egon 
er jo fortsat medlem af foreningen og vil gerne fortsat arbejde sammen med sekrætæren om 

film fra vore Letland-ture. 

situationen som den er de steder vi kommer i Letland. 

Jens Christensen 

Sekr. 
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