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Referat af generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp  

den 31. marts 2016  kl. 19:00 på Bispen i Haderslev 
 

 

Foreningens formand, Bent Brønning startede med at byde velkommen til årets generalforsamling (i alt 16 

deltagere). 

Der blev indledningsvis sunget en sang. 

Herefter gik han over til dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Boddum som dirigent og hans Egon Lorenzen som referent. 

Begge blev valgt enstemmigt. Begge takkede for valget og gik i gang med arbejdet, idet Bjarne Boddum kon-

staterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af 

beretning. 

 

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

Rumænien 

 
Formandens beretning – Bent Brønning: 

Endnu en gang velkommen til generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp. 

 

Indledningsvis vil jeg orientere om at ØB blev stiftet den 8. april 1991, det vil sige at vi i år har 25 års jubi-

læum, og det er da godt gået synes jeg. Jubilæet bliver ikke markeret, da bestyrelsen mener at de penge for-

eningen har til rådighed skal bruges på hjælpearbejdet vi udfører. Men der vil blive arbejdet på at udsende et 

specielt nyhedsbrev med temaet ”25 års jubilæum i ØB” i løbet af maj/juni måned, til alle de mail adresser vi 

er i besiddelse af. 

 

Jeg vil også gerne oplyse om, at vi har været så heldig at få en ny protektor, nemlig grevinde Sussie af Ro-

senborg, som vi er meget stolte over. Grevinden er selvfølgelig også inviteret til at deltage i aften, men hun er 

desværre forhindret da hun er i København. 

Selve aftalen har Jens stået for, da han er medlem af en anden forening, hvor greveparret også kommer. Jens 

kan måske uddybe når han er færdig med regnskabet. 

Hans Egon har udsendt en pressemeddelelse om begge forhold, og de har været vist i Jydske Vestkysten, 

Ugeavisen Haderslev, og Der Nordschleswiger. 

 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2015. 

Udover det har bestyrelsen igen arbejdet på at skaffe penge til transporter. 

Der er bl.a. i december søgt om midler ved 5 afdelinger af Y’Mens Club i Sønderjylland, og 2 af klubberne 

har begge givet 2.000,00 kr. 

Vi har også i januar 2015 søgt om transportstøtte ved Kulturstyrelsen, og har fået 20.541,75 kr. tildelt den 8. 

oktober.  Beløbet skal bruges inden 31. maj 2016. 

Udover dette har vi været så heldige at modtage et større donorbeløb, som Arne vil uddybe nærmere. 

Andre beløb vil Jens komme ind på, når han gennemgår regnskabet. 

 

Vedr. medlemstallet er der desværre ikke kommet nye til i 2015. Antallet af medlemmer var både i 2014 og 

2015 på 81. Men der er et behov få at få nye medlemmer til foreningen, da der altid vil være et frafald på sigt. 

 

Hans og jeg har søndag den 29. november prøvet at deltage på messen ”Jul på museet” i Haderslev, for at 

skaffe nye medlemmer. 

Der blev udleveret 28 foldere og talt med enkelte som viste interesse, men det har endnu ikke givet nye med-

lemmer. Vi mener dog at det skal prøves igen, hvis vi får mulighed for det. 

Bjarne Bodum stod for det praktiske på museet, og det var uden omkostninger for ØB. 

 

Vores kasserer og webmaster Jens, opdaterer jævnligt både ØB’s Facebook samt ØB’s egen hjemmeside. Der 

er stor aktivitet på specielt Facebook siden med mange LIKES, når der er billeder lagt ud. Desværre får vi ik-

ke lige så mange nye medlemmer som LIKES, så derfor vil jeg igen i år opfordre alle til at gøre en indsats for 

at skaffe både nye medlemmer og hænder til foreningen. 
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Der er afsendt 3 transporter i 2015. 2 til Letland og 1 til Rumænien. 

Nærmere om transporterne og besøgsrejser ved Arne og Hans. 

 

Udover dette kan nævnes at Arne arbejder på at få en forsendelse af sted til Rumænien midt i april, og for 

Letlands afd. arbejdes der på en forsendelse i maj måned. 

 

Situationen i Letland og Rumænien, som vi erfarer fra vores samarbejdspartnere og set med egne øjne på vo-

res besøgsrejser er, at der stadigvæk er et stort behov for den hjælp vi yder fra ØB.  

Begge lande hører til de fattigste økonomier i EU, og befolkningsmæssigt ser det også mørkt ud, med EU’s 

laveste fødselsrate, og en udvandring der fortsætter ufortrødent. 

 

Vi har stadigvæk let ved at få fat i effekter af forskellig art, både fra private og virksomheder. 

Af større partier kan nævnes dyner og puder fra DYKON i Lunderskov, som har doneret til os i en årrække. 

Det samme er gældende for ID Line i Holstebro, hvor vi også i en længere periode har kunnet afhente større 

partier fritids- og sportsbeklædning. 

Vi modtager også rigtig mange gode sager fra institutioner i Haderslev, her kan særlig nævnes Kirkens Kors-

hær og KFUM/Africa genbrug, hvor vi hver anden uge afhenter tøj, sorteret og fint pakket i sække, samt 

møbler og køkkengrej, ting vi er rigtig glade for. 

 

Med hensyn til vores lagerforhold, er det sådan at vi er rykket i nye lokaler på Niels Finsensvej 2 Haderslev, 

som kaldes HBI lageret. 

Der er stadigvæk nogen oprydning på det tidligere lager i Dyringkær tilbage,  og det vil vi starte på mandag 

den 4. april. 

 

Sidst og ikke mindst vil jeg takke alle som har støttet ØB, både økonomisk og med effekter, tak til medlem-

mer og venner, Kulturstyrelsen, virksomheder, institutioner. Tak til bestyrelsen, samt alle hjælpere for både 

afhentning af effekter og læsning af transport biler. Også en stor tak til statsaut. Revisor Allan Hess Andersen 

fra RSM plus P/S i Skærbæk, for revision af årsregnskabet og erklæringer vedr. ansøgninger til Kulturstyrel-

sen. 

I er alle sammen nødvendige for foreningens fortsatte virke. 

 

Til slut vil jeg ikke undlade at nævne, at vi imellem jul og nytår 2015 mistede Kurt Hansen, og han blev be-

gravet fra Skjellerup kirke ved Hobro den 6. januar i år. 

Kurt var et mangeårigt medlem og hjælper i ØB, samt i en periode næstformand og leder af Letlands afd. 

Han vil blive husket i mange kredse i Letland, særligt i Ilukste. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, og sammen med mig i stilhed mindes Kurt Hansen. 

Æret være Kurt’s minde. 

 

Tak skal i have og tak for ordet. 

 

Beretning fra Letlandsgruppen – Hans Friis Petersen: 

 

Der er sket en del ting i det forgangne år.  

Vi er helt flyttet fra vor hidtidige lager i Dyringkær og er rykket ind hos HBI på Niels Finsensvej i nogle dej-

lige tørre lokaler som vi har fået lov at bruge ind til videre. 

 

Desværre har vi igen i år haft et par indbrud i Dyringkær. Senest havde vi lige sorteret og pakket til forsen-

delsen i oktober da nogle havde været inde og splitte det hele ad og taget en del tøj. Et er, at de tager noget, 

men at smide det hele rundt på gulvet så noget af det tøj, de ikke var interesserede i var ødelagt. 

 

Vi sendte et læs af sted til Daugavpils den 16. juni, og den 27. oktober blev det sidste læs sendt af sted fra 

Dyringkær. Vi er nu i gang med at køre resterne på genbrug og forventer at blive færdig i næste uge. 

 

Vi har igen i år været hos ID-LINE i Holstebro, hvor vi fik meget godt tøj. Ligeledes har vi været hos Dykon 

i Lunderskov efter mange kasser med fine dyner. I ”Sprøjtehuset” i Døstrup hentede vi det sidste læs strikva-

rer. Ingeborg, der har stået for indsamling fra hele landet vil holde op. Hun har givet vore telefonnumre til al-

le de, der tidligere er kommet med strik til hende. Vi har allerede fået en del sække med strik forskellige ste-

der fra så det fungerer tilsyneladende godt 

 

Der er sket et generationsskifte i Letland idet Skaidrite Davne, efter sin blodprop, ikke kan klare det mere. 

Organisationen i Letland er helt ændret. I november tog Bent, Jens og jeg til Letland. Vi mødte som sædvan-

lig nogle af slutbrugerne. Derudover mødtes vi med de nye og gamle i Røde Kors, hvor vi drøftede, hvordan 

vort fremtidige samarbejde skal foregå. Vi fik også at vide, hvilke ting de har særligt behov for. Vi har nu 
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mulighed for at målrette indsamlingen bedre. Vi aftalte endvidere at have en tættere kommunikation frem-

over. 

Jeg vil fortælle mere om vore oplevelser på turen efter generalforsamlingen. 

 

Jeg fået kontakt med nogle kvinder i mit lokalområde. De vil gerne hjælpe med sortering af tøj og har allere-

de været i gang. 

 

Beretning Rumænien afdeling – Arne Lorenzen: 

 

Vi har i 2015 sendt en transport nr. 55. Den gik til Filiantrop i Cluj og  til Kirken i Cornatel. Transporten blev 

læsset fra vores lager på Rønhave 4 juni, den var på 95 km
3
 godt pakket. Sættevognen var Rumænsk, men 

transporten var købt ved P. Poulsen i Værløse, firmaet som vi har benyttet i en del år. Som sædvanligt havde 

vi følgebil med, som de 4 deltager selv har betalt. Vi var uheldige med chaufføren, han kom 2 dage forsendt 

til Cluj. Vi havde mange opgaver som vi skulle have løst undervejs, så vi måtte køre om natten til Cornatel, 

hvor vi kun sov få timer før arbejdet kaldte. Ved at udnytte tiden nåede vi det hele som vi havde planlagt. 

Men nye opgaver kunne vi ikke nå at finde. 

 

Lageret var blevet tømt godt ud, alle skolemøbler var sendt. 2 uger efter hjemkomst blev jeg opereret. I 8 

uger måtte jeg ikke løfte, ingen skoler henvendte sig for at komme af med møbler. I oktober kontaktede jeg 

en del skoler og fik da tilsagn om afhentning ved 2 skoler, det blev til 5 læs i min store trailer. Det er ikke 

nok til at fylde en transport. 

 

Vi har i årenes løb sendt 5.766 skoleborde (1 mands eller 2 mands) og 8.829 stole, 56 skoler har fået møbler 

fra ØB, det er meget bedre som at få nye Rumænske, de holder kun i få år.  

Jeg har i årenes løb haft 76 personer med på turene til Rumænien, mange har været med flere gange. Det er 

godt at lade folk se hvad vores hjælp nytter og se hjælpen gør en stor forskel. 

 

Den 16. september blev jeg kontaktet, ØB ville modtage en Donation på 100.000 kr. til Rumænien. En meget 

stor tak for pengene. Jeg vil også takke for de andre donationer som vi har modtaget i 2015, både for penge 

og for ting som vi har fået. Uden penge og ting kan vi ikke hjælpe og der er stadigt brug for vores hjælp. Vi 

synes nok at det er lidt vi hjælper med, men dem som har modtaget vores hjælp er meget glade og taknemme-

lig. 

  

Jeg håber vores helbred tillader os at hjælpe i mange år frem. Ligeledes håber jeg at vi får tilbudt godt brug-

bart gods for der er behov for det. Tak til alle hjælpere ved afhentning og læsning af sættevogn. 

 

3. Regnskab 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 

Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret og da der ikke var ændringsforslag fra generalforsamlingen, blev 

bestyrelsens forslag vedtaget.  

 

6. Valg ifølge § 8 i vedtægterne. 

 

a): Til bestyrelsen: 

Genvalg af Peter Pihl og Hans Friis Petersen. Nyvalg af Daniel Øskov. Alle valgt for 2 år. 

 

b): Suppleanter: 

Ib Kristensen genvalgtes. Nyvalgt Hans Egon Lorenzen 

 

c): Revisor: 

Genvalg af RSM – plus v/ Allan Hess Andersen 

 

7. Eventuelt 

Bent Brønning takkede dirigenten for veludført arbejde og afsluttede generalforsamlingen. 

Efter kaffen holdt Hans Friis Petersen et indlæg på basis af en power point som Jens Christensen havde udar-

bejdet. Efterfølgende blev det drøftet, hvorledes man kunne benytte denne power point til at forøge medlems-

tallet. 


