Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Kære venner
Vi er nu klar med blad nr. 209, det er det første blad som Uffe ikke har lavet. Han har på grund
af alder og svigtende helbred, valgt at holde som redaktør af bladet. Vi vil gerne endnu engang
sige ham tak, for det store arbejde, han har lavet for Projekt Øst. Vi har indledt et samarbejde med
Østfyns Produktionsskole i Marslev, som vil stå for opsætning og trykning af bladet, vi håber på et
godt samarbejde som giver nogle gode blade.
I bladet kan i læse om forårsstævnet og generalforsamlingen hvor det blev besluttet at fortsætte
Projekt Øst og der blev valgt ny formand det blev Bitten Hemmingsen, bestyrelsen blev udvidet
med Kurt Sindberg fra Korinth, så der nu er 6 medlemmer.

Billeder fra forårstævne og generalforsamling d. 22/4 I Hans Tausen Center I Birkende, pølsebordet var fra Rønhaveslagteren, Hestehaven 24, Sønderborg. Gevinstbord til amerikansk lotteri, alle
deltager skulle medbringe en gevinst.

Projekt Øst beretning for 2016
Så er der gået lidt over et år siden vi sidst havde
årsmøde, jeg vil starte med at takke alle, der
har støttet os i året der er gået, om det har været med varer, penge eller frivilligt arbejde, for
uden det kunne vi ikke have sendt 4 transporter
til vores samarbejdspartnere i Polen. Det ligger
på linje med hvad vi har kunnet yde af hjælp
de senere år. Bitten Hemmingsen har sørget for
at ting er blevet hentet, sorteret, pakket, læsset
og sendt til Polen, hvilket hun skal have en stor
tak for. Vi har fået vi vide at behovet for hjælp,
stadig er stort i Karlino, Barwise og på Pegasus
i Kozalin.

fordi foreningen ikke havde råd til betalt regnskabfører, afbrød vi samarbejdet med Elvin
Hougaard pr. 1. Maj, han udtrådte samtidig af
bestyrelsen. Suppleanten Nina Hansen tiltrådte bestyrelsen og påtog sig at være kasserer,
regnskabsfører og fører medlemslisten. Hvilket
hun skal have en kæmpe stor tak for. Så brugte
vi et par måneder på at få ny nem ID og mig
registreret som formand. Da det langt om længe
var på plads og vi kunne komme til vores bank
konto og E postkasse, viste det sig at E postkassen aldrig havde været åbnet, der var over 300
breve, mest kontoudtog fra banken.

På det foreningsmæssige er det ikke gået som
forventet, da der på sidste årsmøde var lagt op
til en sammenlægning med FIQ, men kort efter
årsmødet meddelte FIQ at de afbrød forhandlingerne, fordi de ikke havde tillid til Projekt Øst’s
regnskabsfører. For at komme FIQ i møde og

Efter sommerferien henvendte vi os til FIQ om
genoptagelse sammenlægningsforhandlingerne, vi fik et henholdende svar og efter et bestyrelsesmøde i FIQ i september, meddelte de,
at de ikke var interesseret i sammenlægning.
Hvilket vi tog til efterretning.

Der er i løbet af året udsendt 4 blade og 1 brev
om sammenlægningen. Vi sendte ingen blade
fra juni til december, fordi der næsten ingen
penge var til rådighed. På grund af at tilskudet
fra Kulturstyrelsen først blev udbetalt i november. Så bestyrelsen mente det var bedre at have
penge til transporter, end bruge penge på blad.

foreningens regnskabet, på grund af sygdom.
Heldigvis blev vi på generalforsamlingen sidste
år fritstillet i valg af revisor, og det er lykkedes
Nina at finde en revisor i Sønderborg, som med
kort varsel, kunne påtage sig opgaven. Den ny
revisor er Jesper Plehn, Falstergade 4, Sønderborg.

Omkring 1. December fik vi brev fra Skat om at
Projek Øst ikke længere opfyldte betingelserne
for fradrag i indkomst for gave til foreningen.
Sammen med vores revisor, så vi på om vi kunne opfylde kravene til fradrag, da vi havde gennemgået regnskab og medlemsliste samt gave
liste, viste det sig at ingen af betingelserne var
opfyldt, så vi skal være glade for at vi har haft
fradrag også i 2016.

Uffe Nissen skal have mange tak fordi han lavet
et allersidst blad med indkaldelse til årsmødet,
selv om han havde besluttet at slutte som redaktør med udgangen af 2016.

Så den 1. Marts fik brev fra DM Revision om at
de ikke længere kunnne påtage sig at revidere

Formand for Projekt Øst
Rasmus Pedersen

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et
godt samarbejde i året der er gået, og endnu
engang takke alle, som har støtte og samarbejdet med os i årets løb.

Deltagerne i årsmødet spiser og hygger sig før generalforsamlingen.

Billede fra Karlino, chefen for socialforvaltningen hjælper bistandsklient med at vælge tøj fra
Projekt Øst transport.

Billeder fra lageret i Ringsted af læsning af
transport til Barwise i Polen den 27/4.

Ulkebøl d. 30/04-2017

Referat af generalforsamling i Projekt Øst.
Generalforsamlingen afholdt i Hans Tausen centret i Birkende. Lørdag d. 22/04-2017. Kl. 13.30.

Rasmus bød velkommen:

• Valg af formand:

Eilef takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og godkendt.

Vi vil hermed takke Rasmus for et fantastisk godt
og fint arbejde han har udført i den tid han har
været på posten. Rasmus vil være Bitten behjælpelig med at komme ind i arbejdet som nyvalgt
formand.

• Bestyrelsens beretning:

• Indkomne forslag:

Valg af Dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent.
Valgt: Eilef Christensen
Referent.
Valgt: Leif Hansen
Stemmetællere: Valgt: H
 ans Martin Johnsen
og Henry Carlsen

Rasmus fremlagde bestyrelsens beretning, som
blev godkendt uden indsigelser.

• Regnskab:

Nina fremlagde foreningens regnskab, som
blev godkendt.
Vi har fået ny revisor da den tidligere ikke længere kunne varetage vores regnskab.
Vi skulle derfor stemme om valg af ny revisor.

• Foreningens fremtid:

Enstemmigt var der enighed om at foreningen
fortsætter som hidtil, da vi fra vores samarbejdspartnere i Polen hører, at der stadig er et meget
stort behov for den hjælp vi sender, og at de er
meget glade for hvad vi bidrager med.

• Kontingent:

Fremtidigt kontingent for enkeltpersoner:
Dkk. 150,00 Årligt.
Fremtidigt kontingent for par:
Dkk. 250,00 Årligt.
Fremtidigt kontingent for foreninger og firmaer:
Dkk. 300,00 Årligt.
Nyt er samtidig at kontingentet for fremtiden
bedes indbetalt senest pr. 31/03 hvert år.
Dette for at kasserer har en regnskabsmæssig
slutdato. At vi fremover har fuld klarhed over
hvem der er stemmeberettiget ved årlig generalforsamling.

Bitten Hemmingsen blev valgt som foreningens
nye formand, da Rasmus ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen har foreslået at vedtægternes § 10
ændres til: Foreningens regnskab udarbejdes af
en revisor, der vælges af generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Rasmus fortalte at han har kontakt til Nordfyns
produktionsskole om prisen for fremtidigt at varetage trykningen af vores blad.

• Valg af bestyrelse og suppleanter:
Genvalgt blev: Nina Hansen
Genvalgt blev: Linda Pedersen
Nyvalg: Kurt Sindberg

Hermed er bestyrelsen udvidet med 1 person så
den fremtidig består af i alt 6 medlemmer.

• Valg af revisor:

Valget af ny revisor blev ham af Nina Hansen
foreslåede:
Jesper Plehn. Falstergade 4, 6400 Søndeerborg.

• Evt:

Der blev forespurgt om vi ikke kunne prøve
at sætte en tur til vores samarbejdspartnere i
Polen
Da det efterhånden er en del år siden vi har
været dernede.
Eilef takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.
Rasmus takkede for fremmødet.

Efterlysning

I Karlino og Barwise efterlyser
man legetøj i alle afskygninger
men? Det skal være i god og
pæn stand så de har glæde af
det længe.

Bestyrelse:

Formand Bitten Hemmingsen
Valdemarsgade 1 st.
4100 Ringsted,
Tlf. 27 81 04 51
Mail bittenhemmingsen@live.dk
Næstformand og sekretær
Rasmus Pedersen
Engvej 2
5550 Langeskov
Tlf 65 38 35 69
mobil 42 34 08 55
Mail rasmusengvej@gmail.com
Kasserer Nina Hansen
Ulkebøldam 7 B st. tv.
6400 Sønderborg
Tlf 28 72 56 61
Mail nina.leif.h@gmail.com
Linda Pedersen
Engvej 2
5550 Langeskov
Tlf. 22 90 02 05

Kontigent betales inden 1/4, enkeltperson 150 kr,
par 250 kr, foreninger og firmaer 300 kr.

Leif Hansen
Ulkebøldam 7 B st. tv.
6400 Sønderborg
Tlf. 40 17 96 54

Revision
Regnskabsservice
v. Revisor Jesper Plehn, Falstergade 4, 6400 Sønderborg

Kurt Sindberg
Søboparken 39
Korinth, 5600 Fåborg
Tlf. 23 32 76 13

Økonomi, bogføring og
medlemsregistrering
Kassereren

Lager Fyn
Rasmus Pedersen
Engvej 2,
5550 Langeskov
Tlf 42340855
Lager Sjælland
Bitten Hemmingsen
Valdemarsgade 1. st.
4100Ringsted
Tlf 27810451
Medarbejdere/
samarbejdspartnere
Artikler og annoncer til bladet
Sekretæren

CVR 17709437
Giro: 0086010
Bank: Danske Bank,
reg. nr. 1551 konto 0086010

