Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Tak for arrangementet
Efter et veloverstået 25 års jubilæumsstævne med
generalforsamling og en udsædvanlig tør og varm
sommer er det blevet tid til et Projekt Øst blad. Vi i
bestyrelsen, vil gerne sige tak til dem, der deltog i
stævnet. Vi havde nogle dejlige og hyggelige timer
sammen, med god mad og et amerikansk lotteri med
gode præmier. Generalforsamlingen blev afviklet i
god ro og orden. Heidi Hemmingsen skal havde tak
for at hun som dirigent, fik afviklet generalforsamlingen efter vedtægterne. Vi kunne dog fra bestyrelsen
ønske, at flere deltog i arrangementet. Da det jo er
på generalforsamlingen, foreningens fremtidige virke
udstikkes. Bestyrelsens beretning og referat bringes
på de følgende sider. Hvis man vil se årsrapport /
regnskab for 2017 eller tidligere blade m. m. er det
på foreningens hjemmeside,www.Projekt-oest.dk
Vi i bestyrelsen sender en stor tak, til alle som støtter
vores arbejde, med at sende hjælp til vore samar-

bejdspartenere i det nordlige Polen. De giver udtryk
at, vores hjælp er en stor støtte og inspiration i deres
arbejde med mindre bemidlede borgere. Støtten er
mange forskellige ting, b.l.a. tøj, strik, møbler, legetøj,
hospitalsudstyr og ikke mindst penge, som gør det
muligt at betale for transporterne til Polen.
Fremtiden for Projekt Øst, ser desværre ikke særlig
lys ud. Da vi er blevet opmærksomme på at foreningen ikke længere opfylder betingelserne for at modtage driftsstøtte fra Kulturstyrelsen ( tips- og lottomidlerne). Så bestyrelsen vil overveje andre muligheder
for finansiering af driften, eventuelt fondsstøtte eller
sponsor.
Hvis der ikke findes mulighed for at fortsætte Projek
Øst, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Hvor foreningens skæbne afgøres.

Bestyrelsen fra venstre til højre har vi Bitten, Linda, Nina, Kurt, Leif og Rasmus

Projekt Øst.
Referat af generalforsamling d. 21 / 04 – 18. Afholdt i Hans Tausen Centret Birkende. Rasmus Pedersen bød
velkommen til de fremmødte.

1.

Valg af dirigent:

6.

Valg af formand:

Heidi Hemmingsen blev foreslået som dirigent.

Bitten Hemmingsen blev genvalgt som formand.

Ingen modkandidat, enstemmig valgt.

7.

Leif Hansen blev foreslået som referent:

Punkt 7 kunne ikke behandles, da der ikke var indsendt nogen forslag.

Ingen modkandidat, enstemmig valgt.

2.

Godkendelse af dagsorden:

8.

Indkomne forslag:

Valg til bestyrelsen:

Rasmus Pedersen fik genvalgt til bestyrelsen.
Dagsorden var lovligt indvarslet og blev godkendt
uden indsigelser.

3.

Bestyrelsens beretning:

Rasmus Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning
som blev godkendt.

4.	Regnskab v. kasserer:
Nina Hansen.

Leif Hansen fik genvalg til bestyrelsen.
Der kunne ikke vælges nogen suppleanter, da der
ikke var nogle kandidater.

9.

Valg af revisor:

Genvalg til Jesper Prehn. Falstergade 4. 6400 Sønderborg.

10.

Eventuelt:

Regnskab blev godkendt uden indsigelser.

5.

Fastsættelse af kontingent:

Punkt 10 udgik, da der ikke fremkom emner til dette
punkt.

Der var enighed om at fastholde det nuværende kontingent.
Dkk. 150,00 for enkeltpersoner.
Dkk. 250,00 for Par.
Dkk. 300,00 for foreninger og virksomheder.

Hyggesnak inden spisning

Projekt Øst beretning for 2017

Så er generalforsamlingen i gang

Hjertelig velkommen til årsmødet, hvor vi markerer
at foreningen har bestået i 25 år. Vi i bestyrelsen,
vil starte med at sige tak til alle som har støttet og
samarbejdet med Projekt Øst i 2017 og håber også
på støtte og samarbejde i 2018 og videre fremover.
2017 har været et år uden de store begivenheder
for foreningen. Vi har fået samlet effekter så der har
kunnet sendes 2 transporter blandet gods, bl.a. strik,
tøj, møbler og hospitalsudstyr, til Polen. Vi blev i efteråret kontaktet af TULIP, om vi var interesseret i
konserves. Så kunne vi for et symbolsk beløb få over
20 tons til en transport. Vi spurgte vore venner i Polen
om de kunne bruge konserves. Det kunne de. Så
der er sendt 1 transport til dem. Først i december
var lageret igen fyldt, så der var til 1 transport, men
vi fik den ikke sendt før jul. Den blev sendt den 8.
Januar og der er også sendt 1 transport konserves
fra TULIP i år.
Da vi i efteråret fik tilbudt nogle skolemøbler fra Langeskov Skole og Nymarkskolen i Kerteminde Kommune, spurgte vi Polen om de var interesseret. De
havde ikke for øjeblikket brug for dem. Så Kurt formidlede at skolemøblerne blev sendt til Rumænien.

Hvor der var god brug for dem. Kurt fortalte, at skolerenoveringen var blevet så dyr. Så der var ikke penge
til møbler, så det var godt vi kunne hjælpe.
Organisatorisk har det været et stille år. Der er afholdt
4 bestyrelsesmøder, på det første bestyrelsesmøde,
efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen
sig med Bitten Hemmingsen som formand, valgt på
generalforsamlingen, Rasmus Pedersen som næstformand og sekretær, Nina Hansen som kasserer og
regnskabsfører.
Der har i årets løb, ikke været ført forhandling om
sammenlægning eller samarbejde, med anden organisation.
Vi vil slutte med en særlig tak til vores tolk Monika,
uden hende kunne vi ikke kommunikere med vores
venner i Polen. I Karlino, Barwise, Pegasus og Den
Pommerske “Hans og Grethe” Fond. De skal også
have tak for samarbejdet og et ønske om alt godt i
fremtiden.

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.

Nyt lager på samme adresse i Ringsted

Gaver til det amerikanske lotteri

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
Leif Hansen
Ulkebøldam 7 B st. tv.
6400 Sønderborg
Tlf. 40 17 96 54
Kurt Sindberg
Søboparken 39
Korinth, 5600 Fåborg
Tlf. 23 32 76 13
Lager Fyn
Rasmus Pedersen
Engvej 2,
5550 Langeskov
Tlf 42340855

Lager Sjælland
Bitten Hemmingsen
Valdemarsgade 1. st.
4100Ringsted
Tlf 27810451

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

Medarbejdere/
samarbejdspartnere
Artikler og annoncer til bladet
Sekretæren
Revision
Regnskabsservice
v. Revisor Jesper Plehn, Falstergade 4, 6400 Sønderborg
Økonomi, bogføring og
medlemsregistrering
Kassereren

Valdemarsgade 1 st
4100 Ringsted

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

CVR 17709437

Valdemarsgade 1 st
4100 Ringsted

