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   Marts 2020 
 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  
 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 

          Søndag den 19. april 2020 kl. 14.00   

 
Dagsorden:  
 

Valg af dirigent.  

Valg af 2 stemmetællere.  

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 

2019  

Forelæggelse af budget med forslag ti l  kontin-

gent for 2020.  

Indkomne forslag.   

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer .  

 På valg er  

  Jørgen Lauridsen  

  Ingolf Larsen  

  Susanne Priess  

  Søren Jørgensen  

 

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: Spar Nord, Reg nr. 9873  Kt. nr. 26 55 72 76 74  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  
 

Marts 2020 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Indbydelse til generalforsamling 
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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 Peder Degn Pedersen 
 Susanne Priess Tåruphøjvej 4, Vidding 
 Dybdal 4, Lihme 8830 Tjele 
 7860 Spøttrup 2380 8359 
 4296 9700 
 
 Ingolf Larsen Søren Jørgensen 
 Frydebovej 4, Nors Søndergårdevej 17 st. 
 7700 Thisted 7884 Fur 
   9759 3266 
 
 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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COVID19 - VIRUS 
 

Corona virus.  
Vi kender ikke udviklingen, så skulle det 

blive nødvendigt at aflyse  
generalforsamlingen slår vi det op  

på hjemmesiden. 
 

HOLD ØJE  
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Formandens beretning 
Året 2019 startede med nogen 
uvished for bestyrelsen i foreningen 
Dienesmindes Venner. Foreningens 
grundlægger, Dan Dissing Madsen, 
var flyttet på plejehjem i Breum, og 
et afgørende spørgsmål meldte sig. 
Skulle vores adresse Furvej 41 sælges 
og foreningen stå uden den gode 
lejede lagerhal? 
 
Det blev i løbet af januar – februar 
2019 velvilligt oplyst  af stedets ejere, 
Gayana og John Østergård, at 
hovedbygningerne skulle udlejes til 
anden side, men at Dienesmindes 
Venner heldigvis fortsat kunne leje 
lagerhallen til det humanitære ar-
bejde. Det var en beslutning, som 
bestyrelsen var rigtig glade for. 
Lagerhallen ligger centralt for 
foreningens arbejde, og omegnens 
beboere ved, hvor de kan aflevere 
brugt tøj og andre egnede  effekter. 
Aktive medlemmer er gode til at 
komme på adressen for at sortere tøj 
og udføre andet nødvendigt arbejde 
som fx. at pakke lastbiltransporter 
med humanitær hjælp til østlande. 
 
Den nye lejer i hovedbygningerne 
Arne er også interesseret i 
foreningens arbejde og har venligt 
stillet en del af sit lejemål til rådighed 
for lager plads til indleveret 
nødhjælp. 
 
I året 2019 blev der pakket og kørt 13 

humanitære transporter med 
foreningens lastbil og yderligere 1 
transport med en lejet trækker-
trailer. Turene var fordelt på følgende 
modtagerlande: 
2 transporter til Letland, 9 trans-
porter til Hviderusland, 2 transporter 
til Ukraine og 1 transport til Moldova. 
Sidstnævnte transport var vores 
første tur til det land, og i 
foreningens julehilsen 2019 kunne 
man læse chaufførernes udførlige 
beskrivelse af turen, som bød på en 
del første gangs udfordringer. 
 
Der er efterfølgende kommet respons 
fra modtagerorganisationen i Moldo-
va, at man er meget glad for den hu-
manitære nødhjælp fra Dienesminde. 
 
Der blev i året 2019 alt i alt indsamlet 
og transporteret ca. 110 tons brugte 
praktiske effekter,  bestående af tøj, 
fodtøj, skoleinventar og møbler, hos-
pitals- og handicapudstyr plus en del 
konserves. Det er et godt resultat set 
ud fra den arbejdsstyrke der er til at 
udføre det frivillige ulønnede ar-
bejde. 
 
Det er en stor glæde at se, hvordan 
folk fra forskellige egne af Jylland - 
samt en enkelt fra Fyn -, trofast 
møder op med godt humør til foren-
ingsarbejdet. Stor eller lille indsats er 
påskønnet. 
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 Marts 2020 
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 2019. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt orienteret 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. 

det sydlige Ukraine for bla. at 
besøge en af de organisationer, som 
modtager vores humanitære hjælp. 
Det er fire år siden, vi sidst lavede en 
medlemstur, og jeg er glad for, at 
det ser ud til at lykkes i år. 
 
Tak til alle, der støtter op om 
Dienesmindes Venners humanitære 
hjælpearbejde – praktisk såvel som  
økonomisk! 
 
Leif Korsgaard Andersen 
Formand 

Foreningen Dienesmindes 
Venner har her i 2020 bestået 
i 29 år og målet er fortsat at 
kunne give praktisk støtte til 
udsatte, fattige og handi-
cappede mennesker i de om-
råder, hvor de lever og bor. 
 
At Dienesmindes hjælp har 
betydning kan vi fornemme 
ved at der fra flere sider i øs-
teuropa til stadighed anmodes 
om mere praktisk hjælp. 
 
Grundlaget og udfordringen 
for foreningens hjælpearbejde 
er fortsat at få økonomien til 
at hænge sammen. Indtil 
videre er dette lykkedes ved 
velvillige medlemskontigenter, 
gaver og søgte foreninger og 
fondsbidrag. 
 
I juni 2020 arrangerer Dienes-
mindes Venner en studietur til 
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