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   Marts 2018 
 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  
 

Fjordens Perle, Lyby Strandvej 35, 7870 Roslev 

 

         Søndag den 8. april 2018 kl. 14.00  

 
Dagsorden:  
 

Valg af dirigent.  

Valg af 2 stemmetællere.  

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 

2017 

Forelæggelse af budget med forslag til  kontin-

gent for 2018.  

Indkomne forslag.   

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer .  

 På valg er  
  Jørn Hove Jensen 

  Jørgen Lauridsen 

  Kirsten Blæsbjerg 

  Susanne Priess 

 

Valg af 1. og 2. suppleant til  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: Spar Nord, Reg nr. 9873  Kt. nr. 26 55 72 76 74  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

Marts 2018 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Indlæg fra Peder og Leif 
 Indbydelse til  generalforsamling 
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Forsidebillede:  Børnehospital i Brest får doneret LEGO 

 
 
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 Peder Degn Pedersen 
 Susanne Priess Tåruphøjvej 4, Vidding 
 Dybdal 4, Lihme 8830 Tjele 
 7860 Spøttrup 2380 8359 
 4296 9700 
 
 Jørn Hove Jensen Kirsten Blæsbjerg 
 Ådalen 2 1. sal nr. 11 Blomstervej 6, Jebjerg 
 7600 Struer 7870 Roslev 
 4086 0819 24623534 
 
 Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
 Lyby Kirkevej 3 Se hjemmesiden 
 7800 Skive 
 2228 1623 
 
Kontingent: Kr. 300,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74 
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Dienesminde havde på en trans-
port til Valentinas organisation i 
Brest i august 2017 medbragt 4 
kasser legetøj som var doneret Le-
go i Billund. 
Chaufførerne havde ønsket at 
overvære uddelingen af legetøjet 
og Valentina havde arrangeret et 
besøg på et børnehospital i Brest. 
Hospitalet der blev besøgt havde 
ca. 400 børn i alderen 0 – 17 år 
indlagt med forskellige sygdomme. 
Børnene kom fra hele Brest region. 
Dienesmindes to chauffører fik en 
venlig modtagelse og en omfatten-
de rundvisning på alle afdelinger. 
Hospitalet virkede overbelagt, men 

Tur til Brest 

velorganiseret. Der blev givet ud-
tryk for at man ønskede mere 
rummelige lokaliteter og mangle-
de udstyr. 
Hospitalets ledelse ville gerne ha-
ve et samarbejde med Dienesmin-
de om levering af brugt udstyr og 
linned egnet for børn. 
Den helt store oplevelse for 
chaufførerne var da to store kas-
ser med legoklodser blev lagt ud 
på borde i to opholdsstuer for op-
pegående børn. Den glæde og 
interesse som børnene udtrykte 
var rørende og svær at beskrive . 
          Peder og Leif 
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Formandens beretning 

Bestyrelsen for foreningen Dienes-
mindes Venner havde set frem til 
et roligt arbejdsår i 2017 efter det 
travle jubilæumsår 2016, der bød 
på mange tiltag, men det viste sig, 
at 2017 blev et turbulent år for 
arbejdet med at bringe humani-
tær hjælp til Østeuropa. 
 
Målsætningen for aflevering af 
den ønskede humanitære hjælp til 
vore faste modtagere i 2017 var 
ca. en transport med foreningens 
lastbil pr. måned. Den målsætning 
kom desværre ikke til at holde, for 
vores gamle Scania-lastbil fra 1992 
fik alvorlige motorproblemer og 
brød definitivt sammen efter den 
ottende transport i september. 
Heldigvis skete sammenbruddet i 
Danmark og ikke midt under en 
transport østpå, men det var alli-
gevel en streg i regningen, da der 
til stadighed kom gavmilde tilsagn 
fra gode folk og firmaer om dona-
tioner af tøj, konserves, handicap-
udstyr, møbler og andre hjælpe-
midler. Uden en lastbil havde vi 
svært ved at afhente de gode ting, 
ligesom de planlagte transporter 
til de trængte områder, der havde 
anmodet om hjælp, måtte forelø-
bigt udskydes. 

Efter sammenbruddet af lastbilen 
holdt bestyrelsen hastemøde. Der 
var ikke opsparet økonomi til 
staks at kunne indkøbe en anden 
lastbil, men det blev besluttet at 
udsende brev til medlemmer og 
andre interesserede om støttebe-
løb til at kunne købe en anden 
lastbil. Og hvilken fantastisk op-
bakning fra medlemmerne, andre 
organisationer og firmaer!  
Indenfor 4 – 5 uger indkom der 
ikke mindre end 115.000 kr. mær-
ket lastbil. 
 
Sammen med foreningens kasse-
beholdning betød det, at der nu 
var grundlag for at søge efter et 
brugbart køretøj, og den 21/11-
2017 blev der i Odense skrevet 
handelsaftale på en MAN forvogn 
årgang 2006. Efter klargøring, skift 
til større tankkapacitet og påsæt-
ning af logo var Dienesminde klar 
til at køre den første transport 
med humanitær hjælp til Luninec i 
Hviderusland sidst i januar 2018. 
 
I 2017 blev der således samlet set 
kørt 8 læs af ca. 7,5 ton, samt to 
lejede trækker-trailer læs af ca.12 
ton humanitær hjælp. Sammen-
lagt gav det ca. 84 ton nødhjælp 
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til modtagerne i de områder øst-
på, der til stadighed sender an-
modning om mere hjælp fra Die-
nesmindes Venner. 
 
Bestyrelsen udtrykker vores stør-
ste taknemmelighed til alle for den 
praktiske og økonomiske opbak-
ning, samt for tilliden til, at for-
eningen atter ville blive i stand til 
at udføre det vigtige humanitære 
arbejde.  

Der skal også udtrykkes en tak til 
de trofaste folk, der møder op 
hver tirsdag for at rydde op, sorte-
re og pakke. Det har til tider været 
udfordrende i en overfyldt lager-
hal. 
 
Vi håber, at 2018 bliver et godt år 
for foreningen med mange gode 
humanitære transporter østpå. 
              Leif Korsgaard Andersen 

 Marts 2018 
Til 
Fonde, legater, foreninger, firmaer og andre der i år eller tidligere har 
ydet bidrag til foreningens arbejde. 
 
Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde sender vi 
hermed foreningens årsrapport for 2017. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt orienteret om Di-
enesmindes arbejde, og at vi også i fremtiden må komme i betragtning, 
når der skal tages stilling til tildeling af kontant tilskud eller naturalier. 

Ledelsespåtegning  
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2017 for Dienesmindes Venner.  
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav og 
årsregnskabsloven.  
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at års-
regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultat.  
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse  
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