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   Marts 2019 
 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  
 
      Fjordens Perle, Lyby Strandvej 35, 7870 Roslev  

          Søndag den 14. april 2019 kl. 14.00   

 
Dagsorden:  
 

Valg af dirigent.  

Valg af 2 stemmetællere.  

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 

2018  

Forelæggelse af budget med forslag ti l  kontin-

gent for 2019.  

Indkomne forslag.   

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer .  

 På valg er  

  Leif Korsgaard Andersen  

  Karsten Krog  

  Peder Degn Pedersen  

 

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 2019 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Indbydelse til generalforsamling 
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Forsidebillede:   
Hans Jørgen, en af vore chauffører fik henvendelse fra en ung pige i 
Minsk, Hviderusland. 
Hun havde hørt om Dienesmindes venner om den hjælp vi giver man-
ge i landet. 
Hun er handicappet og kunne ikke komme ud ved egen hjælp. 
Der blev fundet en elektrisk kørestol til hende. 
Hun takker mange gange og fortæller at nu kan hun selv komme ud 
blandt sine venner. 

 
 
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 Søren Jørgensen 
 Ådalen 2 1. sal nr. 11 Søndergårdevej 17 st. 
 7600 Struer 7884 Fur 
 4086 0819 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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DIPLOM FRA BREST 
 
Diplom med aner-
kendelse for Die-
nesmindes arbejde, 
som vi fik overrakt 
på kontoret for so-
cialcentre i Brest 
region. 
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Formandens beretning 
Målsætningen for 2018 er i forhold til 
den økonomiske formåen i forenin-
gen Dienesmindes  venner blevet ind-
friet. Målet var at aflevere ca. en hu-
manitær transport pr. måned. 
Lastbilen fra årgang 2006 har i 2018 
levet op til forventningen om stabili-
tet efter et par besøg på værksted for 
almindelig vedligehold. Ti chauffører 
har været på transporter og alle har 
givet udtryk for tilfredshed med køre-
tøjet. 
 
Der blev i 2018 kørt 11 humanitære 
transporter, heraf 10 ture med for-
eningens lastbil og 1 med lejet træk-
ker trailer retur til Ukraine. Ialt ca. 84 
ton 
Det er områder i letland, Hviderus-
land og Ukraine der har anmodet om 
den humanitære hjælp i form af de 
indsamlede kategorier som Dienes-
minde kan tilbyde. 
Dienesmindes Venner har fremdeles 
tillid til, at modtagerorganisationen i 
de respektive lande fordeler den hu-
manitære hjælp på bedste måde, da 
vi kender modtagerne fra tidligere 
transporter. 
En af transporterne i 2018 var første 
tur til en ny organisation i Hviderus-
land. 
 
Der kommer til stadighed henvendel-
ser med gode brugbare varer til vort 
lager og meget hentes med lastbilen 
når den er hjemme. 

Et medlem i Esbjerg har i 2018 tilbudt 
at donere en brugt 11 personers bus 
til et børnehjem i Hviderusland. Die-
nesminde fandt et børnehjem i Stolin 
som blev meget glade for dette gave-
tilbud. 
Der er mange formaliteter der skal på 
plads ved en sådan donation. Dienes-
minde håber at få alt på plads i de 
nære fremtid. 
 
Iværksætter og medstifter af forenin-
gen Dienesmindes Venner Dan Dis-
sing Madsen er pr 1 November 2018 
flyttet på Plejehjem i Breum. Forenin-
gens lejede lagerhal på Furvej 41 er 
en del af den ejendom som Dan boe-
de på. Dan stillede i mange år 
gæstfrit sin private bolig til rådighed 
for foreningens møder og pakkefolke-
nes pauser. Dørene var næsten aldrig 
låste og alle følte sig velkomne til en 
snak om løst og fast og foreningens 
arbejde. Dan har stadig interesse for 
hjælpearbejdet. 
Tak til alle donationsgivere og aktive 
og passive medlemmers indsats – alle 
har en værdi for at hjælpearbejdet i 
Dienesmindes Venner kan lykkes. 
 
Leif Korsgaard Andersen 
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 Marts 2019 
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 2018. 
 
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. 
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