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SÅ ER DET TID TIL FORÅRSSTÆVNE 
Kære medlemmer og venner af Projekt Øst, vi ind-
byder nu til forårsstævne og generalforsamling. Det 
er lidt tidligere end vi plejer, men skyldes påskens 
placering i april. Indbydelsen er på side 3. Husk at 
kontigent skal være betalt inden 31. marts for at have 
stemmeret på generalforsamlingen.

Vi vil fra bestyrelsen benytte lejligheden til at sige tak 
til alle, som støtter Projekt Øst. Vi er i en meget van-
skelig situation økonomisk, da foreningen er blevet 
for lille til at modtage tilskud fra det  offentlig og vi 
ikke har fået positive tilsagn fra de fonde vi har søgt. 
Der har alligevel været penge til den 30. januar at 
sende en transport til Tadeusz på Pegesus, vi regner 
med at der også er økonomi til endnu en transport, 
derfor modtager vi gerne gaver, som vi plejer.

På generalforsamlingen skal der tages stilling til Pro-
jekt Øst’s fremtid. Vi skal drøft om der er basis for at 
fortsætte eller det er tid til at lukke Projekt Øst. Det 
der taler for at fortsætte, er vore samarbejdespart-
nere i Karlino, Barwice, Pegasus og Hans og Grete 
Fond giver udtryk for at behovet for hjælp stadig er 
enormt. Men uden penge er det ikke muligt at fort-
sætte. Derfor er det vigtigt at så mange muligt del-
tager i årsmødet, så vi kan få en dejlig dag sammen 
og få taget den rigtige beslutning om Projekt Øst’s 
fremtid. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen. 
Bestyrelsen

Der arbejdes i terapiværkstedet på Pegasus



Effekter klar til transport
Læsseholdet:

Erik, Finn, Bitten, Jimmi og Kurt

En stor tak til Tom
Vi skal desværre tage afsked med en enestående 
støtte og samarbejdspartner.

Tom Nielsen fra sengeværkstedet på Slagelse Syge-
hus går på pension.

Tom har i rigtig mange år skaffet os alt-----fra hospi-
talsenge—madrasser—kørestole---rolatorer—hospi-
talmøbler—sengeborde—engangsting—forskellige 
apparater m.m.---ikke kun til Projekt Øst,men også til 
Letland—Litaun og Rumænien,når min tur gik dertil.

Det er ikke kun fra Slagelse Sygehus---men også fra 
Sygehuse der blev nedlagt, at Tom arangerede ef-
fekter---og i mange tilfælde sørgede for,at det blev 
leveret i lastbiler på lageret.

Tom vil blive savnet—men heldigvis overtager Flem-
ming samarbejdet---han har også deltaget i samar-
bejdet.

Hele bestyrelsen og modtagerne siger tusind TAK og 
god vind fremover.

Mange hilsner
Bitten

Dit medlemskab fornyes ikke automatisk
Vi har brug for alle de medlemmer, vi kan få - det har 
betydning, når vi søger fonde m. m. og det giver os 
større vægt hos myndighederne.

Medlemskabet skal fornyes hvert år. Benyt girokortet, 
hvor der er en rubrik for betaling af kontingent.

Som medlem får du vort nyhedsblad hele året og har 
stemmeret på den årlige generalforsamling, ligesom 
du er valgbar til bestyrelsen. Vi vil bede dig forny dit 
medlemskab snarest, så vi kan få et overblik over, 
hvor mange vi er. På forhånd tak.
Bestyrelsen

Tom med cykel til Projekt ØST

Tom og Jimmi



Forårsstævne og generalforsamling
Lørdag den 6. april 2019 kl. 12.00  

på Hans Tausen Centret,  
Hans Tausensgade 29, Birkende, Langeskov

Kl. 12.00 spiser vi frokost sammen pris 70 kr. - øl og vand til 10 kr. pr. stk.

Gave til en værdi af 30 kr. til lotteriet medbringes.

Kl. 13.30 begynder generalforsamlingen med denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Bestyrelsens beretning for 2018

 4. Regnskab for 2018

 5. Foreningens fremtid ( Evt. nedlæggelse)

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af formand

 8. Indkomne forslag

 9.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
Nye kandidater kan foreslås på årsmødet 
Hver enkelt kandidat bliver præsenteret

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Har du forslag til drøftelse under punkt 7, skal de være formanden i hænde senest 
2 uger før generalforsamlingen.

Har du en sparegris med mønter du har samlet til P. Ø., tag den med, så den kan 
blive tømt. Vi sætter også kasser op til brugte frimærker og dåsekapsler.

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding senest den 2. april til

Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller 
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com



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

Valdemarsgade 1 st 
4100 Ringsted

Valdemarsgade 1 st 
4100 Ringsted

Efterlysning
Akryl - eller bomuldsgarn søges til 
strikkedamerne. 

KUN HELE NØGLER

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

Medarbejdere/ 
samarbejds partnere
Artikler og annoncer til bladet 
Sekretæren

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

Økonomi, bogføring og  
medlemsregistrering 
Kassereren

CVR 17709437

Giro: 0086010

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


