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 NB! Spørgsmål om levering af bladet 
 skal rettes til  Steffen Hemmingsen 
 
 Vort økonomiske grundlag er kontingentet   
og gaver fra private, skoler, kirker, institu-
tioner, virksomheder og fonde. Desuden 
modtager vi fødevarer og vitaminer og 
transporterer dem til Polen og andre øst-
europæiske lande. 
Vi har et tæt samarbejde med modtager-
ne: Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt 
socialt arbejde og sociale myndigheder, 
og vi sikrer os at hjælpen når helt frem - 
det er nødhjælp på græsrodsplan fra 
hånd til hånd. 
I 2013 har vi sendt 6 transporter til Polen.    
Vi har ingen lønudgifter og holder al admi-
nistration nede på et absolut minimum. 

Sommermødet         14. maj i Birkende 

Årsberetning for 2013 
Et spændende å r er gå et, hvor vi endnu en gång blev bekræftet i vort årbejde i Polen og herhjemme. Der er nu 2 

fungerende hjælpecentråler, en i Kårlino og en ånden i Bårwice, som er til gåvn for byens borgere. Vi sørger for, åt 
der er måteriåler til dem begge i ålle trånsporterne. 

I 2013 hår vi kørt 4 trånsporter til Polen med ålt, hvåd vi såmler åf forskellige produkter frå firmåer, udstyr og 
møbler frå hospitåler og plejehjem såmt tøj, sko, tåsker, bælter og meget åndet frå privåte. En stor tåk til ålle, der 
støtter os på  denne må de. 

Vi hår også  i december givet hålvdelen åf en trånsport til Rumænien frå foreningen FIQ Romania - det vår med 
hjælpemidler som kørestole, hospitålslifter såmt månge åndre ting. 

Der skål også  lyde en stor tåk til vore månge strikkedamer ud over låndet, som lægger et stort årbejde i åt 
fremstille lunt vintertøj til polske børn i ålle åldre. Vi hår åltid noget med i enhver trånsport og vi ve d, åt hvert ene-
ste stykke bliver brugt. Tit genkender vore dåmer deres produktion i de billeder, vi bringer i blådet. 

Tåk til bestyrelsen for godt såmårbejde og til Uffe for opsætning åf et flot nyhedsblåd, der i ord og billeder for-
tæller meget om vort årbejde. Efter 196 numre i A5 formåt med 16-20 sider må  vi nu nødvendigvis omlægge for-
måtet til A4 med 4 sider. Det sker for åt spåre penge på  trykning og porto. Første nummer i denne udgåve udkom i 
åpril 2014 og blev godt modtåget. 

En yderligere bespårelse ligger i, åt månge medlemmer hår fulgt vor opfordring til åt få  blådet som en PDF-fil i 
deres måil, så  udgifterne til trykning mindskes yderligere. Vi opfordrer flere åf jer med computer til åt gøre brug åf 
dette tilbud. 

Tåk til ålle frivillige, som giver en hå nd med, nå  de store låstbiler skål fyldes op. 
Tåk til ålle vore sponsorer og ålle vore medlemmer, som trofåst hver må ned sender os penge til årbejdet – 

uden denne fåste økonomiske støtte kunne vi ikke udrette noget som helst. 
Vort medlemstål hår været fåldende, men er nu stigende og vi nærmer os 400 medlemmer. 

Vi ser tilbåge på  2013 med stor tåknemlighed og fremåd til et spændende 2014! 

                                                                                                                                                                 P. b. v. Steffen Hemmingsen 

  
Vil du have bladet i mail? 
Vi prøver at begrænse vore 
udgifter og beder derfor alle 
jer, der har computer, om at 
få leveret bladet i den form.  

I får bladet udfoldet og let at 
læse. Send blot besked til 

uffenissen19@gmail.com 

 

 

Bestyrelsen ved generalforsamlingen, dirigent Rasmus Pedersen giver ordet til Steffen Hemmingsen for årsberetningen.   

Tråditionen tro indledte vi med sången om Hans Tausen, der blev født i Birkende. Herefter bød formånden os 
velkommen og så  vår det tid for frokosten, der bød på  flot smørrebrød, til børnene vår der nåturligvis røde pølser.  

Kl. 14 begyndte den å rlige generålforsåmling, hvor formånden åflågde nedenstå ende beretning for å ret 2013. 



1. MARTS - 31. MAJ  2014  

 MH Samsø 150 - DC Broby 150 - JC Kalundborg 200 - IM Viuf 1500 - HD Horsens 150 - FA Charlottenlund 150 - 

OCI  Slagelse 200 - BK Horsens 400 - VEH Broby 100 - 8F Mariager 150 - ML Skive 150 - MLA Køge 1000 - JF 

Kolding 200 - IN Holmegaard 150 - CK Ringsted 150 - BS Sorø 150 - SSN Sorø 200 - SH Ringsted 200 - DMP 

Bjæverskov  200 - HH Sorø 200 - HN Esbjerg 400 - BVC Herning 100 - BC Kjellerup 1200 - HS Højbjerg 150 - 

MKR Brønshøj 450 - IS Haderslev 150 - EC Tjæreby 200 - UMB Allerød 100 - EK Vanløse 150 - GC Gelsted 200 - 

CL Espergærde 250 - JL Snekkersten 200 - AN København S - 150 - BNSI Svendborg 300 - GD København  NV 

100 - CN Agerskov 100 - CL Aabybro 200 - THM Skanderborg 150 - KVN København  N 200 - LP Langeskov 1400 

- GFB Fredericia 150 - CF Nyborg 400 - GT Fensmark 150 - JE Ejby 200 - BH Gørlev 300 - ALS Aalestrup 500 - 

NJK København  Ø 150 - OJ Sporup 15 - BJ Odense N 150 - BDJI Viborg 300 - KAH Glostrup 100 - KN Odense 

SV 200 - EH Ringsted 200 - APH Stenstrup 150 - PC Helsingør 3000 - BB Hasselager 150 - CJFM Ejby 300 - CB 

Helsingør 500 - TL Herlufmagle 200 - KEH Nordby 150 - JDO Frederiksberg 300 - KM Egå 100 - EB Loudal 150 - 

IØK Ringe 400 - ADQ Odense NV 200 - TH Randers 15 - AE Samsø 100 - OMN Hørsholm 50 - KN Grindsted 500 - 

JKK Årslev 350 - JB Galten 150 - EKK Viuf 150 - EHT Holbæk 200 - ACA Skærbæk 100 - BA Frederiksberg 300 - 

CED Glostrup 315 - VH Brøndby Strand 300 - JKLB Aarhus V 344. 

TAK til alle giverne! Har du husket CPR-nr. på giroblanketten? Husk at forny dit medlemskab! 

   Gaver og kontingenter 

   Sidste nyt om Pegasus Center i Manowo 
Beretningen blev godkendt med åkklåmåtion og mån gik videre med de åndre punkter på  dågsordenen:  
Regnskabet for 2013 blev uddelt åf Elvin Hougaard og kommenteret, det viste et bedre resultåt med en 

beholdning på  60.000 kr. og en gæld på  10.000 kr. Resultåtet skyldes bl.å. mindre udgifter til lågeret, då vi genud-
lejer en del åf plådsen. 

Der vår ingen spørgsmå l til regnskåbet og det blev godkendt med åkklåmåtion. 
Kontingentet blev det vedtåget åt fortsætte uændret for ålle kontingentsåtser.  
Valg af formand  Steffen vår villig til genvålg og då der ikke vår opstillet åndre kåndidåter, genvålgtes 

hån med åkklåmåtion.  
      Indkomne forslag vår der ingen åf. 

Valg af bestyrelse og suppleanter gik let, idet ålle vår villige til genvålg og det skete med åkklåmåtion.  
Valg af revision  Her blev DM Revision i Tureby genvålgt.  
Eventuelt  Her blev der med åkklåmåtion rettet en stor tåk til Steffen  og håns fåmilie for deres store  

indsåts for foreningen på  så  månge områ der. 
      Generålforsåmlingen sluttede herefter med dirigentens tåk for god ro og orden. 

Nu vår det tid for et hyggeligt kåffebord, mens det tråditionelle lotteri blev åfviklet. Der vår månge glåde vinde-
re åf de medbrågte gevinster, hvorefter snåkken gik til omkring kl. 16, hvor vi skiltes efter en dejlig dåg. 

Tirsdåg den 10. juni 
åfgik en trånsport til 
Pegåsus Center, mån 
ser på  disse fotos de 
månge gode ting, der 
vil glæde beboerne i 
lång tid fremover. 

Vi lever med i VM Cup, vi måler flåg, lærer om 
låndene og vædder om vinderne I kåmpene.  

Vi dyrker grøntsåger og blomster 
i håven og tåger på  fisketure. 

 
Hjælp os til at få flere medlemmer ved at give bladet til dine venner -    

Ring til os og få sendt ekstra blade til din sportsklub, kirke, forening!  

 Vi ses til næste sommermøde! 


