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   Marts 2012 
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på 
 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 
          Søndag den 25. marts 2012 kl.  14.00  
 
Dagsorden: 
 

Valg af dirigent. 
Valg af 2 stemmetællere. 
Bestyrelsens beretning.  
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 
2011 
Forelæggelse af budget med forslag t i l  kontin-
gent for 2013. 
Indkomne forslag.  
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.  
  På valg er  
   Christ ian Andersen 
   Knud Qvist 
   Jens Erik Petersen 
   Susanne Priess   
Valg af 1. og 2. suppleant t i l  bestyrelsen.  
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal 
være formanden i  hænde senest 8 dage før generalforsam-
l ingen. 
 
Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer , der har betalt 
kontingent senest ved generalforsamlings begyndelse, har 
stemmeret. 
 
                                           Med venlig hilsen 
                                              Bestyrelsen 
 
Bankkonto: Sparbank Vest Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling 
 Regnskab 
 Indlæg fra Annie og Christian  
    Sølvbryllup, Henny og Bent  
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Skatteregler 
  
Fra 2012 kan man få fradrag for hele donationen, som gives til 
en eller flere velgørende foreninger. Der er fortsat maksimalt 
fradrag for donationer på samlet op til 14.500 kr. årligt (2010-
niveau). 

Det vil ikke som hidtil være en betingelse, at donationen til en 
forening udgør mindst 500 kr., og skatteyderen vil få fradrag for 
hele det beløb, som i løbet af året bliver givet til velgørende for-
mål uden fradrag for de første 500 kr. 

Det er som hidtil en betingelse for fradraget, at beløbet indbe-
rettes af foreningerne med oplysning om giverens cpr-nr., såle-
des at det automatisk indgår i opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. 

 

 Februar 2012 

Til 
Fonde, legater, forennger, firmaer og andre der i år eller tidlige-
re har ydet bidrag til foreningens arbejde. 
 
Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde 
sender vi hermed foreningens årsrapport for 2011. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt oriente-
ret om Dienesmindes arbejde, og at vi også i fremtiden må 
komme i betragtning, når der skal tages stilling til tildeling af 
kontant tilskud eller naturalier. 

Forsidebillede:  Fra Open by Night i Skive. 
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Skulle du have lyst,  
så mødes vi hver  

tirsdag kl. 9.00 - 14.00  
på Dienesminde,  
hvor vi pakker tøj. 

 
Der er altid brug for 
ekstra hænder. 

behov for det, fortæller 
Henny Thyborøn. Sølvbryl-
lupsfesten fandt sted i Hyt-
tefadet i Vilsund. Og meget 
atypisk havde parret ønsket 
sig brugte ting, der kan 
bruges i Østeuropa. Jeg 
kan ikke lade være med at 
grine, når nogle venner har 
fortalt, at de gik ind i en 
genbrugsforretning og for-
talte, at de skal finde noget 
til et sølvbryllup, siger Hen-
ny Thyborøn. Selv har par-
ret også en del, de kan bi-
drage med. Vi har jo faktisk 
tre hjem, der er samlet. 

Jeg har været enke to gan-
ge og Bent er fraskilt. Så vi 
har mere end rigeligt, siger 
Henny Thyborøn, og vores 
børn og børnebørn vil ikke 
have noget af vores 
"skrammel", siger Bent Jør-
gensen. 
Det faktum får Henny Thy-
borøn til at udbryde: Alt, 
hvad vi har med at gøre, er 
genbrug. Bent og jeg er 
genbrug, huset er genbrug 
og katten er genbrug. 
Det er kun bilen, der er 
købt ny  
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SØLVBRYLLUP 

I januar 1986 
var der fest i 
"Rødderne", 
en flok af 14 
venner, der 
mødtes for at 
feste igen-
nem. 68-årige 
Bent Jørgen-
sen og 69-
årige Henny 
Thyborøn hav-
de på det tids-

punkt dannet par i et par 
år. Og da "Rødderne" skulle 
finde på et påskud for den 
næste fest, blev parret op-
fordret til at gifte sig. Det 
fik vi at vide. Men vi måtte 
ikke selv bestemme dato-
en. Det skulle være på en 
dag, hvor alle kunne delta-
ge, husker Bent Jørgensen. 
Datoen faldt på den 26. 
april. Og datoen skulle se-
nere få betydning for deres 
velgørende engagement. 
Vi blev gift den dag, hvor 
Tjernobyl røg i luften, for-
klarer Bent Jørgensen. 

Henny Thyborøn var på det 
tidspunkt ansat hos rengø-
ringsfirmaet ISS. Og i for-
bindelse med det arbejde 
kom hun i kontakt med 
"Dienesminde", der gør en 
stor indsats for de træn-
gende i de østeuropæiske 
lande. På et tidspunkt skul-
le alt sengetøj udskiftes i 
Vigsø Bugt Feriecenter. Dy-
ner og puder fejlede jo ikke 
noget. Der kom jeg i kon-
takt med "Dienesminde". 
Jeg synes nemlig, at noget 
godt brugt kan gøre megen 
gavn de steder, hvor der er 

Henny Thybørøn og Bent Jørgensen havde meget 
atypisk ønsket sig brugte tinq, der kan bruges i Øst-
europa, i sølvbryllupsgave  
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Indlæg fra Nørrresundby 

På grund af den økonomiske 
situation i Dienesmindes Ven-
ner, ser vi os nødsaget til at 
lukke helt eller delvist for mod-
tagelse af effekter til Østeuro-
pa, her på Hvorup Kærvej.  
Vi vil stadig modtage tøj, men 
KUN TØJ, da vores kontakt per-
son, Saulius, i Litauen, selv har 
muligheden for at afhente det 

indsamlede tøj. 
 
Vi er selvfølgelig meget kede af 
denne beslutning, men vi får 
desværre ikke nok penge, såle-
des at vi selv kan køre en tur. 
Det koster ca. 1.000 kr. pr. 
tons at køre en tur, og selv af-
levere de indsamlede effekter. 
 
Vi takker mange gange, for det 
gode samarbejde, vi har haft 
med jer, i gennem mange år, 
men krisen kradser og der 
kommer ingen penge ind på 
kontoen, til vores arbejde. 
 
Mange hilsner  
Annie og Christian Andersen, 
Hvorup Kærvej 2  
9400 Nørresundby 
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