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   Marts 2013 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  

 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 

          Søndag den 24. marts 2013 kl.  14.00   
 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent.  
Valg af 2 stemmetællere.  
Bestyrelsens beretning.  
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 
2012 
Forelæggelse af budget med forslag til  kontin-

gent for 2014. 
Indkomne forslag.  
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer .  

  På valg er  

  Preben Nielsen 

   Hans Jørgen Andersen 

   Preben Petersen 
  

Valg af 1. og 2. suppleant til  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: Spar Nord, Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling 
 Formandsberetning  

 Regnskab 
 Avisartikel med Preben og Hans J.  

 Takkebrev 

Marts 2013 



2                                        www.dienesminde.dk 

Skatteregler 
  
Fra 2013 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. 

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 2013 
Til 

Fonde, legater, foreninger, firmaer og andre der i år eller tidli-
gere har ydet bidrag til foreningens arbejde. 

 

Med en hjertelig tak for Deres støtte til Dienesmindes arbejde 

sender vi hermed foreningens årsrapport for 2012. 
 

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: Hospitalet i Brest 
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Vil det sige at danskerne har hjulpet 
vores sygehuse ikke kun i år, men 
mere end 15 år? 
Vi modtog allerede hjælp fra Die-
nesminde dengang Brest Centralsyge-
hus var ved at blive bygget. 
Vi fik møbler og meget medicinsk in-
ventar. Til sidst fortæller hun "alle 
sendingerne fra Danmark er blevet 
læsset af i et lager ved centralsygehu-
set, et læs i hvert kvartal. PC-møbler 
og 30 nyere computere og moderne 
computer inventar. Vores læger ar-
bejder med disse computere på vores 
sygehus. Vi har også fået mange kon-
torartikler og rengøringsartikler og vi 
fik forskellige slags køkkeninventar. 
Danskerne overrasker os med deres 
forskellige slags køkkenartikler. Laris-
sa fortæller hvordan de fik gryder, 
knive og gafler, efter at et sygehus i 
Danmark blev lukket. De fik de alt 

deres inventar. "Vi fik også mange 
senge og meget sengetøj, fordi at 
størrelserne er blevet anderledes, så 
vi fik alt deres "næsten" nye elevati-
onssenge og sengetøj. Det er godt at 
de i Danmark tit skifter moden efter 
deres patientbehov, fordi at vi er gla-
de for at få det de efterlader." 
Det sværeste er at få medicinske ap-
parater, fordi der er krav ved græn-
sen med hensyn til papir og certifika-
ter og deres brugsanvisning. Dette 
fortæller sygehuslederen Oleg Velich-
ko. Med Dienesmindes venners hjælp 
har vi sparet mange penge. F. eks. 
har vi sparet penge på alle de senge 
vi har fået fra Danmark. Det svært at 
sige hvor mange milioner vi har spa-
ret, siger Oleg Velichko. 
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Preben og Hans Jørgen besøger Hospitalet i Brest 
Preben Petersen og Hans Jørgen Andersen var på den store hospital i Brest med et læs 
nødhjælp, hvor de fik besøg af avisen. Her er avisartiklen. 

Sygehuslægerne har fået et læs hu-
manitærhjælp fra Danmark. Den 4. 
februar har dansk hviderussisk ven-
skab endnu engang givet et hav af 
gaver.  
I fredags ankom Dinesminde venners 
humanitære lastbil med masser af 
hjælp til Brest's centralsygehus. 
 
af "journalist Anna Petrochenko". 
 
Senge, medicinske kitler, kørestole til 
handicappede, sengetøj, og madras-
ser. Alt dette blev tilbudt via en tele-
fonsamtale, som sædvanlig fra Dan 
Dissing. "De ringede til os og spurgte 
os om vi ville have humanitærhjælp, 
eftersom de var parate til at sende 
humanitærhjælp" fortæller boghol-
deren, Larissa Ermakova. 
Tit får vi brugte ting, nogle gange er 

H. C. Andersens eventyr for byen Brest's centralsygehus. 

det helt nyt, f. eks. i  juni 2011 fik vi 
fuldstændig nye uniformer til hele 
personalet på sygehuset. 
Larissa Ermakova smiler og fortæller, 
"ingen andre sygehuse eller sund-
heds institutioner har så pænt klædt 
personale, som deres. Deres påklæd-
ning har en psykologisk betydning for 
patienterne. 
"Jeg har arbejdet i denne organisati-
on i snart 11 år" fortæller en chauffør 
fra Dienesmindes venner, Hans Jør-
gen Andersen. Men ellers er organi-
sationen 22 år gammel. Udover kon-
takten med Brest sygehus  samarbej-
der vi også med Stolin, Pruzana, Ru-
zana, Kobrin, Teleranami, Kosovo og 
andre regioner i Hviderusland, bl.a. 
Minsk, Mozyr og Borisov regioner. 
"Jeg har selv været i Hviderusland 32 
gange." siger Hans Jørgen. 
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FORENINGSOPSLYSNINGER 
 

Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for 
 dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst– og Centraleuropa. 
 Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder 
 transportmidler til opfyldelse af formålet. 
 
Stiftet: 23.11.1991 
 
CVR nr.: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar—31. december 
 
Bestyrelse: Preben Nielsen (formand) Jens Erik Petersen 
 Ålbækvej 46 Krogen 4a 
 7860 Spøttrup 8830 Tjele 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 8665 1283 
 
 Christian Andersen Hans Jørgen Andersen 
 Hvorup Kærvej 2 Algade 20 B 
 9400 Nørresundby 5500 Middelfart 
 Tlf. 9829 6389 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Jørgen Thordahl Lauridsen 
 Ålbækvej 46 Lyby Kirkevej 3 
 7860 Spøttrup 7800 Skive 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 2228 1623 
  
 Preben Petersen Emailadresser:  
 Johannes Evaldsvej 8 Se hjemmesiden 
 9000 Aalborg 
 Tlf. 2420 4075 
 
Kasserer: Karsten Krog 
 Fuglebakken 33, Herrup 
 7830 Vinderup 
 
 
Kontingent 2013: 200,- 
 
Bank: Spar Nord, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 
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Det blev til 20 læs nødhjælp i 2012. 
Hospitalet i Brest har fået flere gange 
(læs artikel andet sted i bladet.) 
Flere børnehjem har henvendt sig og fået 
hjælp. Børnehjemmene i Hvide Rusland 
har det hårdt og vores hjælp betyder 
rigtig meget. For at nå ud til befolknin-
gen, er det vigtigt at socialcentrene får 
en masse hjælp, da det er der folk kan 
henvende sig og få bl.a. tøj, fodtøj m.m. 
Bankfusioner hjælper os også med en 
masse nye ting. Fra Sparbank i Skive har 
vi hentet 4½ læs med bl.a. Sportstasker, 
kufferter, papir, drikkedunke og meget 
mere. 
Vi har også hentet 7 paller nye sko i År-
hus og 7 paller kontorartikler i Heden-
sted, det er rigtig dejlig med nye ting. 

FORMANDSBERETNING 
Hallen på Dienesminde er fyldt godt op, 
men der kunne godt bruges flere pakke-
folk, så har du lyst og tid pakkes der hver 
tirsdag, du må også gerne komme en 
anden dag. 
Det vil også være en stor hjælp for for-
eningen hvis I kunne finde et par nye 
medlemmer, der er jo altid et naturligt 
frafald. 
Dansetruppen gæstede også Danmark i 
2012. Der var fuldt program, så de fik set 
det meste af Jylland. 
Der arbejdes på at de kan komme igen i 
2013. 
Skulle du have en ide om en optræden, 
kontakt da Irma eller Anni og Christian. 
De står for opholdet i år med indlogering 
i Aalborg. 

TAKKEBREV FRA HOSPITALET I BREST 
Kære Dienesmindes venner 
 
Brest Central sygehus takker jer for 
alt det I har ydet af humanitærhjælp. 
Vi fik  handicapudstyr, senge og an-
det medicinsk inventar. Det har i høj 
grad stor betydning for vore patien-
ters behandling og deres senere 
fremtid. 
VI vil takke de mennesker som har 
leveret sendingerne. Vi er meget tak-
nemmelige for jeres opmærksomhed 
og hjælp. Vi håber at vi i fremtiden 
kan fortsætte dette samarbejde. 
Vi vil ønske jer og jeres nærmeste et 
godt helbred og fredfyldt lykke. 
 
Cheflægen Igor Valichko 
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Sygehusets apotek i forhallen 
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