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   Marts 2021 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indka ldes t i l  ord inær  genera l forsaml ing på  
 

      Regitzesminde, Søndergårdvej , Fur  

          Søndag den 18. april 2021 kl. 14.00   

Færgen til Fur er gratis denne søndag  
 

Dagsor den:  

 

Valg  af  d ir i gent .  

Valg  af  2  s tem m etæller e .  

Bestyr e lsens  ber etn ing.   

For e læggel se  af  det  r evider ede  år sr egnskab  for  2020  

For e læggel se  af  budget  m ed for s lag  t i l  kont ingent  for  2021.  

Indkom ne for s lag.   

Valg  af  3  bestyr e lsesm e dlem m er .   

 På va lg  er   

  Le i f  Korsgaard Andersen  

  Karsten  Krog  

  Peder  Degn Pedersen  

   

Valg  af  1 .  og  2 .  suppleant  t i l  bestyr e lsen.   

Valg  af  r ev isor   

Eventuelt .  

 
Fors lag,  der  ønskes  behandlet  på genera l forsaml ing  ska l  være forman-
den  i  hænde senest  8 dage før  genera l forsamlingen .  
 
Vi  gør  opmærksom på,  at  kun m edlem m er ,  der  har  beta l t  kont ingent  
senest  ved  genera l forsaml ings  begyndelse,  har  stemmeret .  

 
                                           Med venl ig  hi lsen  
                                              Bestyre lsen  
  
Bankkonto: Spar Nord, Reg nr. 9873  Kt. nr. 26 55 72 76 74  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

Marts 2021 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Takkebrev  
 Indbydelse til generalforsamling 
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Forsidebillede: Arbejdssted for handicappede i Luninets 

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 opfyl-
delse 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 
Fynbovej 4, Nors Søndergårdevej 17 st. 

7700 Thisted 7884 Fur 

2032 9324 9759 3266 
 

Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 

Petuniavej 170 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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Dear friends of Dienesminde 
Thank you very much for the humani-
tarian aid. 
We are really happy with it. 
Peder said that there were no prob-
lems at the borders. 
He stayed in the hotel and phoned 
me from Poland. 
Please let me know how he reached 
Danmark, if anybody asked him for 
covid documents. 
Special THANK YOU for coffee. Today 
we had delivered some to  our help-
ers. I also gave some to my com-
mittee. That was really a big help . 
Now we are busy with papers. First 
we send them to the Ministry of 
health and local executive com-
mittee. As soon as we receive the 
approval from them we will send the 
documents to Minsk. I think it will 
take more than a month before we 
get the permission to distribute the 
aid. 
I will keep you informed about the 
situation. 
Tamara will collect the crutches and 
stick from me. 
Thank you once again / 
We would like to continue our coop-
eration with Dienesmindes Venner. 
 With love 
Valentina and committee 

Kære venner af Dienesminde 
Mange tak for den humanitære 
hjælp. 
Vi er virkelig tilfredse med det. 
Peder sagde, at der ikke var proble-
mer ved grænserne. 
Han boede på hotellet og ringede til 
mig fra Polen. 
Lad mig vide hvordan han nåede 
Danmark, hvis nogen bad ham om 
covid dokumenter. 
Særlig tak for kaffe.  
I dag havde vi leveret nogle poser til 
vores hjælpere. Jeg gav også nogle til 
mit udvalg. Det var virkelig en stor 
hjælp. 
Nu har vi travlt med papirer.  
Først sender vi dem til sundhedsmi-
nisteriet og det lokale bestyrelsesud-
valg.  
Så snart vi modtager godkendelsen 
fra dem, sender vi dokumenterne til 
Minsk.  
Jeg tror det vil tage mere end en må-
ned, før vi får tilladelse til at distribu-
ere støtten. 
Jeg holder dig informeret om situati-
onen. 
Tamara henter krykkerne hos mig og 
holder afstand. 
Endnu engang tak  
Vi vil gerne fortsætte vores samar-
bejde med Dienesmindes Venner. 
 
Med kærlighed 
Valentina og komité 

Takkebrev fra Valentina 
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Noter 
 

Note 2020 2019 
1 GAVEBIDRAG M. V. 
 Medlemskont. og  andre private 26.832 31.871 
 Foreninger m.v.  20.000 61.598 
 Priv fonde og legater (Se nedenfor) 180.000 115.000 
 Udlodningsmidler 48.492 48.606  
  275.324 257.075 
  
 Private fonde og legater 
 Justesens Fond 50.000 50.000 
 Asta & Jul. P. Justesens fond 75.000 0 
 Den Arnstedske familiefond 0 35.000 
 Østifterne 25.000 0 
 Metro-Schrøder fonden 30.000 30.000 
  180.000 115.000 
 
2 LASTBILENS DRIFT 
 Diesel, m.m. 67.869 96.124 
 Vedligeholdelse 78.318 111.074 
 Forsikring og vægtafgift 23.517 21.959 
 Spedition 1.859 1.775 
 Udleje af lastbil - 10.000 - 20.000 
  161.563 210.932 
 
3 ADMINISTRATION 
 Husleje og el 42.592 42.000 
 Kontorart. og porto 7.389 8.620 
 Tryksager 0 4.773 
 Diverse 2.667 4.729 
 Revision 11.166 10.849 
 Renteudgifter pengeinst. 701 298 
  64.515 71.269 
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Formandens beretning 
Det humanitære arbejde som for-
eningen Dienesmindes Venner står 
for, blev i starten af 2020 meget van-
skeliggjort på grund af regeringens 
nødvendige Covid 19-nedlukning d. 
11 marts 2020 og i forbindelse her-
med de anbefalede rejserestriktioner 
i Europa. Året var præget af uvished 
og uforudsigelighed, hvad angik plan-
lægningen af turene østpå. 
 
I januar og februar 2020 fik Dienes-
mindes Venner gennemført 2 huma-
nitære transporter til Hviderusland, 
og en tredje transport var faktisk læs-
set og klar til afgang, da nedluknin-
gen kom. Dette læs kom til at stå på 
lastbilen i godt tre måneder, hvor 
opfordring til selvisolation og forsam-
lingsforbud foruden transporterne 
også satte vore trofaste medlemmers 
fysiske indsamling og pakkearbejde 
på stand by. 
 
Foreningens planlagte aktiviteter 
(herunder generalforsamlingen) blev 
udsat eller aflyst, indtil et faldende 
smittetal betød en vis genåbning af 
landet i løbet af sommeren 2020. 
 
Det var ikke svært for Dienesminde at 
komme i gang igen. Lastbilen stod 
læsset, og lageret var fyldt op. Det 
var kommet os til gode, at folk i for-
året ryddede op og selv flittigt indle-
verede til vort lager. Dertil kom, at en 
stor genbrugsbutik i udkanten af Ski-

ve lukkede, og herfra fik vi doneret 
meget godt tøj og mange andre brug-
bare ting. 
 
Sortering af indleverede brugte varer 
i lagerhallen og læssearbejdet foregik 
så vidt muligt med de anbefalede 
sikkerhedskrav fra myndighederne, 
og transporterne blev gennemført 
med kun én chauffør afsted pr. tur. 
Det normale har ellers altid været, at 
to kørte sammen. 
 
Vore modtager organisationer i Hvi-
derusland og Ukraine var glade for  
igen at kunne modtage donationer 
trods forsigtighed og forhøjet smitte-
tal i landene. Der var dog én modta-
gerorganisation i Brest som i juni in-
formerede os om, at mange svage og 
handicappede i organisationens mål-
gruppe enten var døde eller stadig 
syge, og at de derfor ikke var i stand 
til at håndtere en transport fra os, 
men gerne ville modtage i 2021, hvis 
situationen til den tid måtte tillade 
det. 
 
Den forsigtige forventning til året var 
at kunne læsse og køre 1 transport 
om måneden, og selvom året 2020 
var meget anderledes og turbolent, 
blev vore forventminger og mål for 
året næsten indfriet. Der blev jvf. for-
eningens målsætning leveret humani-
tær nødhjælp til organisationer øst-
på, som fortrinsvis støtter handicap-
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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. 

pede og småt bemidlede mennesker. 
 
Der blev sorteret og læsset elleve 
humanitære transporter til følgende 
lande: 2 lejede trækker-trailer læs til 
Ukraine, 8 læs med foreningens last-
bil til Hviderusland og et læs til Let-
land. Ialt blev det til ca. 93 ton. 
 
At Dienesmindes Venners hjælpear-
bejde stadig er ønsket og kærkom-
men, fornemmes af vore chauffører, 
samt i de takke-mails vi modtager fra 

organisationerne, der fordeler den 
praktiske hjælp i deres område. 
 
Tak til alle, der på hver sin måde 
støtter op om hjælpearbejdets fort-
satte eksistens – økonomisk såvel 
som passiv og praktisk. 
 
Dienesmindes Venners forening har i 
året 2021 bestået i 30 år, og bestyrel-
sen håber på at kunne markere dette 
i løbet af året. 
 
  Leif Korsgaard Andersen 

GENERALFORSAMLING 
 

HVIS ET EVT. FORSAMLINGSFORBUD P. GR. A. COVID-19  
FORHINDRER AFVIKLING AF GENERALFORSAMLINGEN  

PÅ VALGTE DATO VIL DEN BLIVE UDSAT. 
 

HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN HVOR 
DATO OG STED VIL BLIVE ANNONCERET. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
 

Note 2020 2019 
 INDTÆGTER 
 Kontingenter medlemmer 48.150 53.200 
1 Gavebidrag m.v. 275.324 257.075 
 Diverse indtægter 1.170 5.999  
  324.644 316.274  
 
 OMKOSTNINGER 
2 Lastbilens drift 161.563 210.932 
3 Administration 64.515 71.269 
  226.566 282.201 
 ARETS RESULTAT 98.566 34.073 
 
 

Balance pr. 31. december 
 
 AKTIVER 2020 2019 
 
 TILGODEHAVENDER 
 Andre tilgodehavender 48.492 0  
  
 LIKVIDE BEHOLDNINGER  
 Spar Nord Bank 7674  96.837 60.629 
 Spar Nord Bank 9662 14.866 0 
  111.703 60.629 
 
 PASSIVER 
 
 EGENKAPITAL 
 Egenkapital pr. 1. januar 55.629 21.556 
 Årets resultat 98.566 60.629 
  
 Egenkapital pr. 31. december 154.195 55.629 
 Skyldige omkostninger 6.000 5.000 
 Gældsforpligtigelser i alt 6.000 5.000 
 PASSIVER I ALT 160.195 60.629 
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 Marts 2021 
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 2020. 
 
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. 

Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2020 for Dienesmindes Venner. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav og årsregns-
skabsloven. 
 
 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregn-
skabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultater. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlings godkendelse. 
 
Holstebro, den 17. februar 2021 
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Heine har i mange år været chauffør 
hos Dienesminde. Især med bussen 
for at hente børn til et ferieophold på 
Dienesminde. 
Han har gjort et  stort arbejde med at 
samle ting ind i det sønderjyske.   
Ofte var lastbilen på hjemturen fra 
Hviderusland omkring Røllum for at 
hente varer. 
Heine havde ønsket, at opmærksom-
hed ved hans bisættelse skulle done-
res til Dienesmindes venner  
I alt blev der doneret 6.650 kr. 
 
Foreningen vil gerne takke for  donati-
onen. 

Dødsfald 
Heine Schmidt, Røllum 

Arbejdssted for handicappede i Luninets 
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PRUZHANY 

BREST  

PINSK 

STOLIN  

LUNINETS 

DAVYD-HARADOK 

Nogle af Dienesmindes leveringssteder i Hviderusland og Ukraine. 
I Ukraine leverer vi også til Oleksandria, der ligger ca. 350 km syd for Kiev. 
 
Afstande: Fra vores lager er der ca. 1.500 km til Brest. 
Til Shotska i Ukraine er der ca. 2.350 km. 

ZABINKA 

Brest: Her leveres til hospitalet samt 2 andre organisationer.
Zabinka: Socialcenter
Pruzhany: Kollektiv
Pinsk: Hørecenter
Luninets: Socialcenter
Stolin: Socialcenter
Davyd-Haradok: Børnehandicapcenter
Shotska, Ukraine: Privat organisation
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SHOTSKAS 
UKRAINE 

Brest: Her leveres til hospitalet samt 2 andre organisationer. 
Zabinka: Socialcenter 
Pruzhany: Kollektiv 
Pinsk: Hørecenter 
Luninets: Socialcenter 
Stolin: Socialcenter 
Davyd-Haradok: Børnehandicapcenter 
Shotska, Ukraine: Privat organisation 


