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God sommer
Først i april afholdt Projekt Øst sit årlige forårsstævne med generalforsamling på Hans Tausens Center,
Birkende, Langeskov. Beretning for 2018 samt referat
fra generalforsamlingen er på de næste sider. Vi der
deltog i stævnet, havde nogle hyggelige timer sammen. Efter spisning af smørrebrød og det traditionelle
lotteri, som gav et pænt overskud, var det tiden til generalforsamling, som blev afviklet i god ro og orden.
Vi i bestyrelsen have gerne set, at flere have deltaget.
I der deltog skal have en stor tak for jeres opbakning
til Projekt Øst og jeres ideer til at fortsætte arbejdet.
Bestyrelsen vil også gerne udtrykke sin taknemlighed
til alle som har støttet eller stadig støtter Projekt Øst,
hvad enten det er med strik, tøj, møbler, køkkengrej,
hospitalsudstyr eller andet som kan gøre gavn hos
vore polske samarbejdespartenere. Men det vi dårligst kan undvære i den nuværede situation er penge,
da der foruden betaling for transporter og blad er faste

udgifter til lagerleje, regnskabsprogram og andet. Så
tusind tak til jer, der betænker Projekt Øst med pengegaver. Om det slår til, så foreningen kan fortsætte
er ikke sikkert. Derfor fik bestyrelsen på generalforsamlingen bemyndigelse til at nedlægge Projekt Øst
på en måde så ingen lider tab.
Vi håber ikke det bliver aktuelt. Selv om både Karlino og Barwise kommuner samt Pegasus og Hans
og Grete Fond giver udtryk for at det er stort behov
hjælp, så må vi erkende at mange danskere, er af den
opfattelse at Polen ikke mere har så stort et behov for
hjælp, som mange andre lande.
Bestyrelsen håber at i kære læsere, vil fortsætte med,
som hidtil, at donere ting eller penge. Vi vil, som vi
plejer, sørge for afhentning, i det omfang vi har mulighed for det.

Pegaz Cup Sports Competitions

Projekt Øst beretning for 2018
Bitten har bedt mig om at fremlægge bestyrelsens beretning for 2018. Så er det næsten et år siden vi sidst
var samlet til generalforsamling i Projekt Øst. På grund af påsken har vi fremrykket den lidt. Vi vil starte med
at sige tak til alle som har støttet eller samarbejdet med os i 2018. Uden jeres hjælp kunne vi ikke få sendt
hjælp til vore venner i Karlino, Barwise og Hans og Grete Fond i Manowo i Polen. En særlig tak til Monika som
sørger for at vi kan kommunikere med hinanden og til Tadeusz på Pegasus for billeder til vores blad. Østfyns
Produktionsskole i Marslev skal også have en stor tak, for at lave vores blad gratis, vi betaler kun for trykning.
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder, det ene i forbindelse med årsmødet.
Der er sendt 4 transporter, 3 med blandet gods og 1 med konserves fra TULIP. Det er stort set på linje med
hvad vi har sendt de senere år. Siden 2015 har det skiftet mellem 3 og 4 transporter pr. år. I år har vi fået 1
transport sendt den 30/1.
3 blade er det blevet til i 2018 nemlig i marts, september og december. Det er på linje med 2017.
Vi afholdt bestyrelsesmøde 25/2 hvor vi tilrettelagde 25 års jubilæums årsmødet, som blev afholdt her i Hans
Tausens Center den 21/4 2018, hvor vi havde hyggelig og indholdsrig dag og hvor Bitten Hemmingsen blev
genvalgt som formand. På bestyrelsesmødet den 24/6 blev konstitueringen uden ændringer. Vores revisor
sendte, som han plejer, sidst juni ansøgning om driftstilskud fra Kulturstyrelsen ( tips- og lottomidlerne ).
Han blev oplyst om at foreningen ikke længere opfyldte betingelsen for tilskud. Den 29/10 kom der brev fra
Kulturstyrelsen med afslag på ansøgningen. På bestyrelsesmødet 16/9 blev vi enige om at fortsætte arbejdet
og forsøge at skaffe penge fra fonde. Vi har indtil nu ikke fået positive svar på ansøgningerne. Julebestyrelsesmødet afholdt vi 8/12. Der kunne vi konstatere at der var økonomi til at fortsætte på samme aktiviteterniveau
indtil årsmødet. Som nævnt er der sendt 1 transport i år og der er penge til yderligere 1 transport. Men hvis
ikke der kommer et større beløb, vil foreningen nok have brugt de sidste penge i løbet af sommeren.
Derfor skal vi om lidt tage stilling til Projekt Øst`s fremtid.

Frokost under forårstsstævne

Referat af generalforsamling d. 06 / 04 – 19.
Rasmus Pedersen bød velkommen til forsamlingen, og gik direkte til dagsorden.
Dagsorden:

Valgt blev Inger Clausager Nielsen.

de der er blevet ansøgt hos, vurderes
det at foreningen ikke har

1b.

økonomiske midler til fortsat drift.

1a.

Valg af ordstyrer:
Valg af referent:

Valgt blev Leif Hansen.
2.

Godkendelse af dagsorden:

Generalforsamlingen var ifølge foreningens vedtægter lovligt indvarslet.

fortsat drift.
6.

Godkendt.
3.

Bestyrelsen fik mandat til at foretage
nedlæggelse af foreningen når der ikke
længere er økonomi til

Bestyrelsens beretning:

Rasmus fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han takkede alle ydere, leverandører og hjælpere.

Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forbliver på samme beløb,
som for nuværende.
7.

Valg af formand:

Genvalg til: Bitten Hemmingsen.

Godkendt.

8.

4.

Ingen indkomne forslag.

Regnskab:

Nina fremlagde foreningens regnskab til
godkendelse.
Godkendt.
5.
Foreningens fremtid. ( Evt.
nedlæggelse ):
Da foreningen ikke længere opfylder
kravene til at modtage ydelser fra kulturstyrelsen, samt vi ikke har
fået positive tilkendegivelser fra de fon-

9.

Indkomne forslag:
Valg til bestyrelsen:

Ingen nyvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter som hidtil.
10.

Valg af revisor:

Vakant. Bestyrelsen finder revisor privat,
da foreningens størrelse nu, ikke kræver
uddannet revisor.
11.

Eventuelt:

Intet under eventuelt.

Dirigent

Referant

Inger Clausager Nielsen

Leif Hansen

Efterlysning
Akryl - eller bomuldsgarn søges
til strikkedamerne.
KUN HELE NØGLER

Produktion af keramik på Pegazuz

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/
samarbejdspartnere
Artikler og annoncer til bladet
Sekretæren
Økonomi, bogføring og
medlemsregistrering
Kassereren
CVR 17709437
Giro: 0086010

Valdemarsgade 1 st
4100 Ringsted

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

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

Valdemarsgade 1 st
4100 Ringsted

