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Indkaldelse til Generalforsamling i Østeuropæisk Børnehjælp, 

torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 på ”Kulturhus Bispen”,  

lokale 1, Bispebroen 3, Haderslev. 

 
I henhold til foreningens vedtægter § 10, afholdes generalforsamling med følgende punkter på 

dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formand aflægger beretning og to bestyrelsesmedlemmer 
aflægger delberetning om hhv. Letland og Rumænien. 

3. Kasserer forelægger det reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

▪ Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, jf. side 2. 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent. 

▪ Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

6. Valg iflg. §8 i vedtægterne 

▪ Valg af 4 medlemmer for 2 år på ulige årstal: Bent 
Brønning, Jens Christensen, Arne Lorenzen og Bjarne 
Boddum. 

• De 3 førstnævnte modtager genvalg. 

▪ Valg af 2 suppleanter for et år, hvilket betyder at følgende 
er på valg: 

• Hans Egon Lorenzen og Ib Kristensen. 

• De modtager begge genvalg. 

▪ Valg af revisor.  

• Beierholm Revision, Haderslev Rasmus 
Ørskov foreslås. 

7. Eventuelt, hvor alt kan drøftes, men intet vedtages. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 
      Medlemmer og inviterede gæster er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men det er 
kun medlemmer, der har tale- og stemmeret. Før og efter generalforsamlingen har interesserede 
mulighed for at indmelde sig. Der vil også være mulighed for at indbetale kontingent og evt. gave. 
      I forbindelse med kaffen, der koster en beskeden sum, vil formanden for Vennekredsen i Vojens, 
Jens Peter Rasmussen fortælle om deres arbejde. 

Vel mødt og på gensyn 
 

Bent Brønning, formand 

 
Indbetaling af det årlige medlemskontingent for 2023, kr. 175,- for enkeltmedlemmer og kr. 300,- for par. 
 

1. Kontingent kan betales kontant i forbindelse med generalforsamlingen, men elektronisk betaling foretrækkes dog. 
 

2. Ved brug af Netbank eller ved personlig ekspedition i banken, kan nedenstående benyttes: 

• Overførsel til netbank: reg.nr.: 1551 kontonummer: 0003723127 

• Betaling af (giro)indbetalingskort: +01<  +3723127<  
 
HUSK ALTID AT OPLYSE DIT MEDLEMSNUMMER, SOM ER: «Mdlnr» 
  

Haderslev, den 9. marts 2023 
Afs.: ØB v/Jens Christensen  
H.Lorenzensvej 54 - 6100 Haderslev 
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Forslag til godkendelse af vedtægtsændring på  

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP’s generalforsamling 2023 
 

For at undgå afslag på visse typer fondsansøgninger, har det vist sig betimeligt at 
foretage en mindre ændring af foreningens vedtægter §§ 3 og 14, jf. nedenfor: 
 

 
§ 3, formål 

Nuværende tekst: 
 

• Foreningens formål er, på baggrund af aktiviteter i hele Danmark, at yde en frivillig, 
humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn, deres familier og 
institutioner på følgende områder: 

o indsamling af økonomiske midler for at kunne iværksætte nedennævnte. 
o indsamlinger af relevante ting samt transport af disse til forudbestemte 

områder, hvor disse fordeles ved foreningens foranstaltning. 
o kan medvirke til afholdelse af børnelejre. 

 
Tekst efter ændring: 
 

• Østeuropæisk Børnehjælp er en almennyttig/almenvelgørende forening, hvis formål 
er, på baggrund af aktiviteter i hele Danmark, at yde en frivillig, humanitær indsats 
for trængende østeuropæiske børn, deres familier og institutioner på følgende 
områder: 

o indsamling af økonomiske midler for at kunne iværksætte nedennævnte. 
o indsamlinger af relevante ting samt transport af disse til forudbestemte 

områder i Østeuropa, hvor disse fordeles ved foreningens foranstaltning. 
o kan medvirke til afholdelse af børnelejre. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

§ 14, ophævelse af foreningen 
Nuværende tekst: 

 

• Ophævelse af foreningen kan kun finde sted gennem vedtagelse på 2 på hinanden 
følgende, med 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Almindeligt 
stemmeflertal er afgørende. 

• På disse ekstraordinære generalforsamlinger træffes endvidere bestemmelse om 
anvendelse af foreningens midler, idet disse dog skal anvendes til humanitære 
formål. 

 
Tekst efter ændring: 
 

• Ophævelse af foreningen kan kun finde sted gennem vedtagelse på 2 på hinanden 
følgende, med 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Almindeligt 
stemmeflertal er afgørende. 

• På disse ekstraordinære generalforsamlinger træffes endvidere bestemmelse om 
anvendelse af foreningens midler, idet disse dog skal anvendes til humanitære 
formål jf. §3. 

 

 


