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   Marts 2009 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

 

Herved indka ldes t i l  o rdinær genera lforsamling på 

 

                 Dienesminde,  Fur  Landev ej  41,  7800 Skiv e  

                    Søndag den 15.  marts  2009 kl .  14.00   

Dagsorden:  

 

Valg  af  dir igent.  

Valg  af  2  s temmetællere.  

Bestyrelsens  beretning.   

Forelæggelse af  det  reviderede årsregnskab for  2008.  

Forelæggelse af  budget  med fors lag  t i l  kontingent  for  

2008.  

I ndkomne fors lag.   

Valg  af  3  bestyrelsesmedlemmer .   

  

 På valg er   

   Søren Jørgensen 

   Jens  Jørgen Olesen 

   Hans Jørgen Andersen 

        

Valg  af  1 .  og  2.  suppleant  t i l  bestyrel sen.   

Valg  af  revisor  og  revisorsuppleant.  

Ev entuelt .  

 

Fors lag,  der  ønskes behandlet  på genera lforsamling ska l  være 

formanden i  hænde senest  8  dage før  generalforsamlingen.  

 

Vi  gør  opmærksom på,  at  kun medlemmer ,  der  har  beta lt  kon-

t ingent  senest  ved generalforsamlings  begyndelse,  har  stemme-

ret .  

 

                                           Med venl ig  hi lsen 

                                            Bestyrelsen 

 

Bankkonto: Sparbank Vest Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 

 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling  
 Indlæg fra kassereren 
 Beretning af Annie og Christian 
 Indvielse af ny hal 
 Takkebrev fra Brest  
  
  

Marts 2009Marts 2009Marts 2009Marts 2009    



2                                        www.dienesminde.dk 

 Februar 2009 

Til 

Fonde, legater, forennger, 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 2008. 

 

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. 

Nye skatteregler 
  

Fradragsretten for gaver til foreningen er afhængig af antallet af med-

lemmer, så det er vigtigt, at vi har så mange medlemmer som muligt.  

Antallet af medlemmer samt regnskabet indsendes til SKAT hvert år for 

at opretholde fradragsretten.  

 

Derfor:  

Medlemskontingent er 200,- kr. pr. person.  

 

Der er altså ikke tale om et husstandsmedlemskab. 

Hvis eksempelvis et ægtepar betaler 1000,- kr. og begge navne er anført 

på indbetalingen, bogføres 400,- kr. for 2 medlemmer og 600,- kr. som 

gave. Hvis der kun står det ene navn, noteres det navn som medlem –  

det andet slettes.  

Så husk venligst at anføre det eller de navne, som indbetalingen vedrø-

rer.  

Hvis man ønsker gavebidrag (IKKE kontingent) indberettet til Skat, skal 

man opgive CPR-nummer eller CVR-nummer. 

 

Med venlig hilsen  

Irma Christensen 

Forsidebillede: Indvielsen af ny hal 
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Kære Dan 
Central Hospitalet i Brest’s forvaltning ønsker at takke for den hjælp, 
du har givet. 
  
Senge, sygeplejeartikler og alle andre ting, der er blevet leveret, vil 
blive anvendt til at hjælpe hospitalspatienter. Det vil gøre hospitalets 
resourser bedre. Vi vil udtrykke vores store taknemmelighed for din 
generøse støtte og vi håber for det videre samarbejde. 
  
Ærbødigst 
  
Overlæge 
Kisten Vassiliy Vassilievich. 

Takkebrev fra Brest Central Hospital 
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Indvielse af ny hal 

Søndag d. 11.1.2009 blev den nye 

hal på Furvej landevej 41 indviet. 

Det var dejligt at der kom så man-

ge  - ca. 75 personer, heriblandt 

mange nye ansigter som vi ikke 

tidligere har set på Dienesminde. 

Dan fortalte lidt om foreningens 

arbejde gennem tiderne. Der kom-

mer mange effekter, men vi 

mangler penge til diesel. 

Herefter klippede Ellen det røde 

bånd med ordene om at hun ville 

ønske at denne hal vil blive brugt 

til at samle og pakke mange ting i 

årene fremover.  
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fordi vi har haft og har sta-

dig en god sponsor, Volvo i 

Aalborg, som har lånt os 

trækker, Stiholt som har 

sponseret dieselolie samt 

alle der har støttet Die-

nesmindes Venners arbejde 

her omkrig Nørresundby og 

Aalborg. 

Vi har overnattet privat, 

vennerne står gerne op 

midt nat for at finde en 

seng til os. Vi har også over-

nattet på Hospitalet i Brest. 

Vi har opsøgt stederne som 

har fået nødhjælp fra Die-

nesmindes Venner, det er 

dejligt at se hvor glade og 

taknemmelige befolkningen 

er. Vi har også besøgt orga-

nisationer som mangler 

nødhjælp, og som fra tid til 

anden spørger om nøhjælp. Billede fra Monumentet i Brest 

To af vores børn, Karsten og Jens, 

som var 10 og 12 år første gang de 

var med på tur, har også fået man-

ge gode oplevelser med hjem. De 

har haft godt af at se og føle at 

alting ikke er en selvfølge. Karsten 

og Jens snakker stadig specielt om 

første tur, hvor der kun var 2 slags 

is vælge imellem, herhjemme var 

der måske 15. 

Rigtig mange tak til Dienesmindes 

Venner for mange gode ferieople-

velser, og hermed mange hilsener 

fra 

 

Annie og Christian 

Nørresundby 
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Ja, tiden går. Nu er det 12 år siden 

vi mødte Dan og Ellen første gang 

og 10 år siden vi var i Hviderus-

land første gang. 

Det er blevet til rigtig mange gode 

oplevelser, og vi har fået mange 

gode venner, alt sammen på 

grund af Ellen og Dan, og så har vi 

fået lov til at besøge et lukket 

land. 

Vi har haft mange af vores venner 

fra Hviderusland på besøg og ferie 

her hos os. Når en børnegruppe 

var på ZOO besøg i Aalborg, var de 

næsten altid på besøg hos os. 

Dansetruppen Pribuzhie har vi og-

så fulgt på deres ture, selv til Fæ-

røerne fik vi lov at være med. 

Vi har fulgt alle de forbedringer 

der er sket i Hviderusland, der bli-

ver ryddet op, bygget og folk re-

noverer deres lejligheder. Vi har 

været i Hviderusland 2 gange om 

året, så det er blevet til rigtig man-

ge tons nødhjælp der er fragtet 

afsted. Vi takker mange gange, 

 

12 år  

med  

Dienesminde 

En af de første lastbiler Dienesminde havde. 
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