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   Marts 2014 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på 
 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 
          Søndag den 30. marts 2014 kl.  14.00  
 
Dagsorden: 
 

Valg af dirigent. 
Valg af 2 stemmetællere. 
Bestyrelsens beretning.  
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 
2013 
Forelæggelse af budget med forslag t i l  kontin-
gent for 2014. 
Indkomne forslag.  
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.  
  På valg er  
   Christ ian Andersen 
   Jørgen T. Lauridsen 
   Jens Erik Petersen 
   Susanne Priess   
Valg af 1. og 2. suppleant t i l  bestyrelsen.  
Valg af revisor  
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, Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 

 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling 
 Formandsberetning 
 Regnskab 
 Indlæg fra Maja og Jens  
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Skatteregler 
  
Man kan få fradrag for hele donationen, som gives til en eller 
flere velgørende foreninger. Der er fortsat maksimalt fradrag for 
donationer på samlet op til 14.800 kr. årligt (2014-niveau). 

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. 

 

 Marts 2014 

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 2013. 
 
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: Pakkefolk på Dienesminde 
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Vi hører mange gode historier og 
beretninger, om hvor meget glæde 
og gavn nødhjælpen har i de lande, 
hvor vi kommer. Men bag hvert 
læs, der går afsted,  har der været 
mange frivillige i gang blandt an-
det med at pakke og sortere tøj. 
En kold tirsdag eftermiddag mødte 
jeg Birthe fra Struer, Karl fra Mors 
og Kristian fra Rønbjerg. Den fjer-
de makker var taget hjem til mid-
dag. De er alle kommet på Die-
nesminde fra 4 - 11 år og synes det 
er dejligt, at være med til at gøre 
en forskel.  
Det er hyggeligt, at mødes med 
hinanden. Det ses tydeligt, når de 
får indholdet af en sort affaldssæk 
hældt ud på bordet, så glider hæn-
derne rutineret hen over tøjet, og 
glatter de krøllede ting ud, og øj-
nene spotter samtidig, om det er 
snavset eller i stykker. Hvis det 
findes godt nok til at sende afsted, 
bliver det pakket i papkasser til - 
baby - børn - større børn - teenager 
- dame og herrer. Det passer sådan 
at 3 pakker i kasser og en sætter 
snor omkring, og er der så mere 
tid, er der altid noget at rydde op 
på.  
Der kommer meget tøj ind, og for 
det meste er det pænt, men der er 
også nogle gange snavset  tøj, og 
noget  er i stykker, det kan vi na-

turligvis ikke sende afsted.  
En ting der undrer pakkefolkene, 
er at de tit finder piller mellem tø-
jet eller i lommerne. Hvis ikke de 
får dem fjernet, er der måske en 
risiko for at et barn finder dem og 
spiser dem. Det ville ikke være så 
godt. 
Hvis der er noget godt tøj, men 
snavset, kan de tage det med hjem 
og vaske eller reparere det.  
Der bliver også hver uge kasseret 
en hel del, som de afleverer på 
genbrugspladsen. 
De pakkefolk jeg mødte den dag 
på Dienesminde, gør bestemt en 
forskel.  
I 2013 blev der kørt 20 læs nød-
hjælp, så prøv selv at tænke på 
hvor mange sorte affaldssække der 
er blevet sorteret, og hvor mange 
papkasser der er blevet pakket og 
sat snor om. 
 
Maja og Jens E. Pedersen.                     

 

PAKKEFOLK PÅ DIENESMINDE 
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FORENINGSOPLYSNINGER 
 
Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitær 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-nummer: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar - 31.december 
 
Bestyrelse: Formand Kasserer 
 Leif Korsgaard Andersen Karsten Krog 
 Skrænten 3, Nors Fuglebakken 33, Herrup 
 7700 Thisted 7830 Vinderup 
 6075 9708 3149 4883 
 
 Sekretær Hans Jørgen Andersen 
 Susanne Priess Algade 20b 
 Ålbækvej 46, Lihme 5500 Middelfart 
 7860 Spøttrup 3054 2722 
 9756 0131 
 
 Christian Andersen Jens Erik Pedersen 
 Hvorup Kærvej 2 Krogen 4a 
 9400 Nørresundby 8830 Tjele 
 9829 6389 8665 1283 
 
 Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
 Lyby Kirkevej 3 Se hjemmesiden 
 7800 Skive 
 2228 1623 
 
Kontingent: Kr. 200,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 8500 Konto nr. 26 55 72 76 74 
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FORMANDENS  BERETNING 
Et år er gået med god aktivitet i forenin-
gen Dienesmindes venner.  
Hovedmålet med at yde hjælp i form af 
daglige og praktiske fornødenheder til 
Hviderusland, Litauen og Letland er lykke-
des med den formåen foreningens størrel-
se og økonomi gør det muligt at praktise-
re. 
Der bliver til stadighed doneret gode ting 
fra mange steder i landet, der bliver ind-
samlet til vores lagerhaller. Det er vi me-
get taknemmelige for. 
Foreningens blå Scania lastbil har i 2013 
fragtet 4 transporter til Letland og 13 
transporter til socialcentre, børnehjem, 
plejehjem og hospitaler i Hviderusland. 
Hertil kommer to ture med trækker/ trai-
ler, henholdsvis til Litauen og Hviderus-
land, der er blevet kørt fra Nørresundby. 
Alt dette kan kun lade sig gøre ved at en 
del medlemmer yder en frivillig og ulønnet 
indsats. Det være sig praktisk arbejde i 
form af indsamling, pakning af tøj, ser-
vicering af lastbilen, kontorarbejde og ikke 
mindst at være chauffør på transporterne 
- indenlands som udenlands. Her finder vi 
det vigtigt at vore chauffører ser hvem 
der modtager hjælpen og kan være med 
til at finde og godkende nye modtagere. 
Et plejehjem og et børnehjem i Hviderus-
land var således ny modtager af hjælp i 
2013. 
At finde de økonomiske resurser til for-
eningens aktivitet er den helt store udfor-
dring for Dienesmindes venner.  
Foreningen fik i 2013 en overraskende 
ekstraudgift, da Hviderusland ændrede 
betalingsafgiften for transport på motor-
vej.  
Medlemsbidrag, fonde og private gavebe-
løb er det der danner grundlag for det 
humanitære hjælpearbejde. 
Tak til alle der har bidraget med et beløb, 
stort eller lille. 
Heldigvis er der mange, der kan se det 

nødvendige i at arbejdet bliver udført og 
har forståelse for, at hjælpearbejdet bliver 
påskønnet i de lande hvor Dienesminde 
hjælper. 
Vi må heller ikke glemme, at arbejde sam-
men om et fælles mål. Det har en social 
betydning inden for foreningens kreds af 
medlemmer, ligesom muligheden for at 
besøge områder, hvor hjælpen uddeles er 
til stede. 
I april 2013 arrangeredes der således en 
vellykket bustur til Litauen for medlemmer 
af foreningen. Lokaliteterne, der blev be-
søgt, viste en standard vi ikke ville være 
glade for at vise frem herhjemme. 
Der var 30 deltagere på turen, der bl.a. 
besøgte steder, hvor der er stor behov for 
hjælp. Den kulturelle udveksling og for-
ståelse søger vi i foreningen at fremme.  
Den Hviderussiske sang- og dansetrup 
Pribuzhie gæstede også i 2013 Nordjyl-
land i Dienesmindes regi med et flot pro-
gram. Skolen i Brest, hvor sang- og dan-
setruppen kommer fra, har 60 års jubilæ-
um i foråret 2014.  
Dienesmindes venner er inviteret til at 
deltage i denne festlighed og vil naturlig-
vis gerne deltage.  
Foreningen arrangere en bustur til jubilæ-
umsfestligheden. 
 
Leif Korsgaard Andersen 
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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. 
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