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   Marts 2017 
 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

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

          Søndag den 9. april 2017 kl. 14.00   

 
Dagsorden:  
 

Valg af dirigent.  

Valg af 2 stemmetællere.  

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 

2016  

Forelæggelse af budget med forslag ti l  kontin-

gent for 2017.  

Indkomne forslag.   

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer .  

 På valg er  

  Leif Korsgaard Andersen  

  Karsten Krog  

  Gerda Lysdahl (modtager ikke genvalg)  

 

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 
  Tlf. 9759 7013 
 

Marts 2017 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Indlæg ved Oluf Blæsbjerg 
 Indbydelse til generalforsamling 
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Forsidebillede:  Billede fra turen til Novgorod 

 
 
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 Gerda Lysdahl 
 Susanne Priess Lundgårdsvej 26, Rettrup 
 Ålbækvej 46, Lihme 7860 Spøttrup 
 7860 Spøttrup 6154 8100 
 9756 0131 
 
 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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Bilen blev læsset fredag d. 18/11 med 
forskellige ting, bl. a. tøj, fodtøj, køk-
kenting, legetøj, dyner og puder. 
Den 23/11 kørte Leif og jeg mod Nov-
gorod, turen er på ca. 4800 km.  
Vi ankom sent fredag aften, og blev 
godt modtaget af værtsfamilien, hvor 
vi blev beværtet med dejlig mad og 
en god seng at sove i. 
Dagen derpå kørte vores kontaktper-
son Alina os forskellige steder hen. Vi 
så kirken og socialcentret samt på 
byrundtur. Sluttede dagen af med en 
tur i sauna. 
Søndag var vi inviteret til familie fro-
kost hos Alinas bedsteforældre, og 
havde en rigtig fin dag. 
Mandag morgen mødte de loka-
le toldere op, og bilen blev tømt 
med stor hjælp fra lokale beboere. 
På vores første tur til Novgorod, 
mødte vi en familie, og der var stor 
gensynsglæde. Vi blev inviteret på 
besøg hos familien. 

Tur til Novgorod, Ukraine 
Som man kan se på billederne er der 
stor fattigdom, men også stor hjerte-
rum. 
Hjemturen startede, da alt var læsset 
af, og gik helt efter planen, trods vin-
ter med sne, frost og glatte veje. 
Hilsen Oluf 
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Formandens beretning 
Jubilæumsåret 2016 blev et år der var 
præget af en god aktivitet både hvad 
der angik den humanitære indsats, 
men også markeringer af foreningen 
Dienesmindes Venners 25 år. 
Holdningen og målsætningen i for-
eningen er fortsat at formidle prak-
tisk hjælp til at forbedre levevilkåre-
ne for mennesker i Østeuropa, for-
trinsvis i Letland, Hviderusland og 
Ukraine.  
Når jeg af og til kommer ud for 
spørgsmålet, hvordan og hvor meget 
Dienesmindes hjælp gavner, er mit 
svar: Vore chauffører bliver godt 
modtaget og kan se, at hjælpen gav-
ner. Er hjælpen  med til, at færre 
mennesker lider nød og må forlade 
deres hjemstavn som migranter, har 
Dienesmindes arbejde båret frugt. 
Der blev i året 2016 kørt 13 transpor-
ter med foreningens lastbil fordelt på 
følgende destinationer: Fire læs til 
Letland, otte læs til Hviderusland og 
et læs til Ukraine. Hertil kommer tre 
læs med lejet trækker-trailer, såkaldt 
retur-lastbil til Ukraine. 
Sammenlagt blev der afleveret ca. 
135 tons humanitær hjælp, der mest 
bestod af brugt og varmt tøj, fodtøj, 
skolemøbler, konserves og andre 
hjælpemidler og fornødenheder. To 
af læssene var udelukkende beregnet 
for hospital og bestod af senge, sen-
getøj, personalebeklædning, køresto-
le, rollatorer og alle slags handicap-
hjælpemidler. Alt sammen er kær-

komne gaver, som der sættes stor 
pris på af modtagerne. Dienesminde 
får ofte anmodning fra modtagere 
om mere hjælp. 
Jubilæumsårets gang har budt på 
nogle foreningstiltag. De 19 medlem-
mer på studierejsen til Oleksandria i 
midt Ukraine fik et godt indtryk af 
landet, historien og de nuværende 
store politiske udfordringer med uro 
og spænding i forholdet til det store 
naboland mod øst.  
Dienesmindegruppen blev meget 
venligt modtaget overalt, både af 
bystyre og lokale. Ligeledes fik man  
et godt indblik i hvor hjælpemidlerne 
skulle uddeles. Det blev en meget 
lærerig og fin tilrettelagt tur.  
Fejringen af foreningens 25 års jubi-
læum d. 27 august, hvor vejret var 
med os, blev en rigtig god dag i teltet 
på Dienesminde. Der var god tilslut-
ning, også af repræsentanter fra nog-
le af vore udenlandske modtagere. 
Talere gav udtryk for værdien af Die-
nesmindes arbejde, både i modtager-
lande, men også lokalt. 
Den kulturelle forbindelse i form af 
sang- og dansetruppen Pribuzhie 
måtte desværre aflyse det planlagte 
besøg og optræden sidst i oktober på 
grund af sygdom i ledergruppen. 

Tak til alle der har gjort årets aktivitet 
muligt, medlemmer, frivillige, gavebi-
dragsydere og fonde. 
 
  Leif Korsgaard Andersen 
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 Marts 2017 
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 2016. 
 
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. 

Vi mangler tøj 

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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