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   Marts 2010 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

 

Herved indka ldes t i l  o rdinær genera lforsamling på 

 

                 Dienesminde,  Fur  Landev ej  41,  7800 Skiv e  

                    Søndag den 28.  marts  2010 kl .  14.00   

Dagsorden:  
 

Valg  af  dir igent.  

Valg  af  2  s temmetællere.  

Bestyrelsens  beretning.   

Forelæggelse af  det  reviderede årsregnskab for  2008.  

Forelæggelse af  budget  med fors lag  t i l  kontingent  for  

2008.  

I ndkomne fors lag.   

Valg  af  4  bestyrelsesmedlemmer .   

  På valg er   

   Jens  Chr .  Noes  

   Kr ist ian Andersen 

   Knud Quist  

   Susanne Pr iess  

Valg  af  1 .  og  2.  suppleant  t i l  bestyrel sen.   

Valg  af  revisor  og  revisorsuppleant.  

Ev entuelt .  

 

Fors lag,  der  ønskes behandlet  på genera lforsamling ska l  være 

formanden i  hænde senest  8  dage før  generalforsamlingen.  

 

Vi  gør  opmærksom på,  at  kun medlemmer ,  der  har  beta lt  kon-

t ingent  senest  ved generalforsamlings  begyndelse,  har  stemme-

ret .  

 

                                           Med venl ig  hi lsen 

                                              Bestyrelsen 

 

 

Bankkonto: Sparbank Vest Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling 
 Formandens beretning 
 Indlæg fra Dan 
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Nye skatteregler 
  

Fradragsretten for gaver til foreningen er afhængig af antallet af med-

lemmer, så det er vigtigt, at vi har så mange medlemmer som muligt.  

Antallet af medlemmer samt regnskabet indsendes til SKAT hvert år for 

at opretholde fradragsretten.  

 

Derfor:  

Medlemskontingent er 200,- kr. pr. person.  

 

Der er altså ikke tale om et husstandsmedlemskab. 

Hvis eksempelvis et ægtepar betaler 1000,- kr. og begge navne er anført 

på indbetalingen, bogføres 400,- kr. for 2 medlemmer og 600,- kr. som 

gave. Hvis der kun står det ene navn, noteres det navn som medlem –  

det andet slettes.  

Så husk venligst at anføre det eller de navne, som indbetalingen vedrø-

rer.  

Hvis man ønsker gavebidrag (IKKE kontingent) indberettet til Skat, skal 

man opgive CPR-nummer eller CVR-nummer. 

 

Med venlig hilsen  

Irma Christensen 

 Februar 2010 

Til 

Fonde, legater, forennger, firmaer og andre der i år eller tidligere har 

ydet bidrag til foreningens arbejde. 

 

Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde sender vi 

hermed foreningens årsrapport for 2009. 

 

Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt orienteret om 

Dienesmindes arbejde, og at vi også i fremtiden må komme i betragtning, 

når der skal tages stilling til tildeling af kontant tilskud eller naturalier. 

Forsidebillede: Børnehave i Letland med møbler fra Dienesminde 

www.dienesminde.dk 11  

Nu har vi i lang tid gennem radio 
og fjernsyn hørt om nøden på Hai-
ti, men vi må ikke glemme, at vi 
har masser af venner i Østeuropa 
som stadig behøver vores hjælp. 
Vi har lige hørt om et plejecenter i 
Letland, hvor der er 50 rum. I 
rummene findes der intet. Ingen 
borde, stole eller senge. INTET. 
Selv medbringer de under tiden et 
par tæpper, dem lægger de på 
gulvet og har nok en frakke eller 
noget andet at tage over sig. Når 
folk forlader arbejdsmarkedet er 
der ingen pension. 
På Dienesminde har vi nogle ma-
drasser. Selv uden seng ville dette 
være vidunderligt for dem at ha-
ve. Der må være nogle blandt 
medlemmerne som kan hjælpe 
med at få et læs sendt af sted. 
TÆNK at et enkelt læs kan løse 
mange problemer for et pleje-
hjem! 
Vi har leveret 200 skoleborde til 

Letland, som de har malet og sat 
på skolen. Det er første gang i 50 
år der er kommet "nye" møbler til 
skolen. 
Det fryder en at se hvor nydeligt 
det ser ud. 
Vi var alle glade da de baltiske 
lande slap ud af russernes kløer. 
Nu må vi huske på at de også skal 
leve efter russerne. Frihed er en 
god ting, men, man skulle gerne 
have noget at have den i! 
Forskellige folk, det være sig Die-
nesmindes venner også, ser, at 
der ikke mangles så meget huma-
nitær hjælp mere!!! Er det nu rig-
tigt, når vi inden for den seneste 
uge har vi fået 3 fax + 2 breve 
med anmodning om hjælp? 
Det er ikke guld og sølv de beder 
om. Nej det er først og fremmest 
tøj og sko. 
Da vi er så humanitære må vi gø-
re noget. 

Nøden er der altid… 

Det er skuffende, når skolelederne 
henvender sig til os med at de har 
så mange dejlige skolemøbler at 
give, at når man så siger til dem, 
at det kniber lidt med pengene og 
spørger, om de ikke kunne tænke 
sig at give samme beløb, som de 
skulle have betalt for at få bragt 
tingene på lossepladsen - da er 

Dejligt at få, men....... 

det som om deres gode humani-
tære sind forsvinder. 
I vores kreds tælles der over 300 
medlemmer. 
Der må være nogen der kan og vil 
hjælpe med at løse problemerne. 
 
                     Med venlig hilsen 
             Dan Dissing Madsen. 
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 rejser til Færøerne d. 16/10 og 
er tilbage i Danmark d. 23/10. 
  
Hvis nogen ønsker et arrange-
ment med dansetruppen PRI-
BUZHIE er de klar til at optræ-
de fra d. 23.10 - 30.10, inden 
rejsen atter går hjem til Brest i 
Hviderusland. 
   

Russisk maler og Dansetruppen PRIBUZHIE 

Henvendelse kan ske til 
  
Dan Dissing Madsen,  
tlf. 97 59 70 13 
 
Eller 
 
Susanne Priess  
tlf. 97 56 01 31 
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Sammen med denne indbydelse 
t i l  gene ra l fo rsaml ing i 
”Dienesmindes Venner” – vil 
jeg her benytte lejligheden til 
en kort betragtning af året 
2009. 
Året var godt i gang, da vi kort 
efter vor generalforsamling, - 
d. 21.03. måtte konstatere, at 
Ellen´s  livslys slukkedes. Ved 
bisættelsen fra Thise kirke, var 
et stort følge mødt op, her-
iblandt mange af foreningens 
medlemmer. Dette store frem-
møde gav lidt varme i den svæ-
re tid på den kolde dag. 
Foreningens arbejde med at 
formidle hjælp til primært Bela-
rus er fortsat hen over året. 
Lastbilen, som desværre har 
været belastet af nogle store 
og dyre reparationer, - ruller nu 
igen af sted med mange gode 
læs. 
Som tidligere omtalt – ikke 
mindst af Dan i julehilsenen – 
modtager vi flere og flere gode 
og næsten nye effekter, som vi 
kan videreformidle til vore ven-
ner i øst.  Belarus har været og 
er der hvor turen ofte går hen; 
men vi har i 2009 også haft 
transporter til EU-landet Let-
land. 

Da Letland er et EU-land, er 
procedurene og papirgangen 
lidt mere enkel; men på trods 
af, at Letland er med i ”de riges 
klub” (EU) – er der stor nød 
blandt mindre bemidlede i dette 
lille baltiske land, og vore dona-
tioner modtages med glæde, 
og behovet er stort. Letland 
som ligger med grænser til Est-
land, Belarus og Litauen, er det 
af de baltiske lande som har 
haft den største (og har stadig) 
russiske befolkningskoncentra-
tion. Det er især denne gruppe, 
som har stort behov for hjælp 
– især på landet, hvor levestan-
darden ikke helt er på EU-
standard. 
I Belarus er det ligeledes på 
landet og i landsbyerne at for-
bedringerne – som i de større 
byer både kan ses og mærkes 
– tager lang tid om at slå igen-
nem. Det er således i den syd-
vestlige del – som har udpræ-
get dårlig jord (sandet og fug-
tigt) vi oftest kommer med last-
bilen. Området ligger i Brest 
regionen, og har navn efter den 
store by Brest, - som ligger tæt 
ved grænsen til Polen. 
Det er her fra Brest, at der i 
eftersommeren var besøg af 

Formandens beretning 
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d a n s e / m u s i k  g r u p p e n 
”Pributzie” – som gæstede 
Danmark på deres videre færd 
mod Holland, - hvor der via 
kontakterne fra netværket om-
kring Dienesminde ligeledes 
blev til ca. en uges tid med op-
træden med deres traditionelle 
musik/danse program. Turen 
har for gruppen været en suc-
ces, - og også økonomisk ud-
bytterig, - og der er allerede 
planlagt en tur til Færøerne via 
Danmark her i oktober måned. 
Der har tidligere været kontak-
ter mellem Belarus og Færøer-
ne – skabt via netværket om-
kring ”Dienesmindes Venner”. 
Hvem husker ikke Oberst og 
folketingsmand J. C. Lund´s 
møde og tale til gruppen af un-
ge fra Færøerne og Belarus en 
dejlig sommerdag på ”den 
gamle ejendom” tilbage i 2007. 
Udover at vi fragter gode effek-
ter såsom tøj og møbler – og 
vore chauffører får gode kon-
takter, er noget af det, jeg er 
allermest glad for, ved vort ar-
b e j d e  i  f o r e n i n g e n 
”Dienesmindes Venner”, disse 
personlige kontakter som vi kan 
være med til at opbygge mel-
lem disse unge mennesker fra 
vidt forskellige geografiske og 
materielle baggrunde. 

En af de evigt tilbagevendende 
opgaver for sådan nogen som 
os – det hedder NGO – med et 
fint ord, er fortsat at skaffe de 
fornødne penge til at få butik-
ken til at køre. På trods af så-
kaldt finanskrise, modtager vi 
bedre og bedre effekter til for-
midling; men penge !!!!! – det 
er vanskeligt. 
 
Vel mødt d. 28.03. til general-
forsamling – Jens Chr. Noes 
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