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Formanden meddeler

Tak

Vi har netop overstået et aktivt år og et velbesøgt årsmøde.

Kaffebordet ved vores årsmøde indbragte 2.300,00 kr.,
modtagne gaver 900,00 kr.

Året gav et pænt overskud, og vi har i øjeblikket penge på
bogen, som vi kan bidrage med til yderligere forbedringer på
hospitalet i Orsova. Vi vil også forsøge at skaffe endnu flere
midler til hospitalet.

Til trods for at det blev lidt hektisk omkring dørsalget,
nåede vi dog at omsætte for 955,00 kr.

Fra Haderslev Katedralskole har vi fået 21 bærbare pc´er,
som Jim Hansen nu har opdateret med programmer på
rumænsk. Dem vil vi forære de fleste af til gymnasiet i Orsova,
og nogle af dem vil blive foræret til et nyt, frivilligt oplysningsprojekt på Dubova skole.

Og så fik vi også et nyt medlem til foreningen.
En stor tak til alle jer, der støttede os ved årsmødet.
Aase Krüth Nielsen
kasserer

Aase har planlagt 2 besøgsrejser i år, hver med 8-10 personer.
De er begge fuldtegnede.
På styregruppens vegne ønsker jeg alle et godt forår og en
god sommer.

Glædelig påske
og et
godt forår

Jørgen Günther Schmidt

Årsmøde 2013
bliver
lørdag den 9. marts kl. 14.00
på
Slagelse Centralbibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
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Støt vore annoncører, de støtter os

Referat af FSR-2003 årsmøde d. 03-03-2012,
Slagelse Bibliotek.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassereren fremlægger
det reviderede regnskab.

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

4) Valg til styregruppen.
5) Valg af revisor.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Rotary Danmark

7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Suså

Der var 42 fremmødte til generalforsamlingen + gæstetaler Delfina Christiansen.
P. Poulsen Shipping

De månedlige adoptionspenge
på 120,00 kr. er tillagt 15,00
kr. som går til nødvendige
omkostninger, hvilket har
fungeret fint. Det blev kørt
med to vogne på årets juletur.
Takket være bl.a. god styring
af juleturen og velvillige tilskud
fra bl. a. Lions Club Suså kunne der konstateres et driftsoverskud på 8.115 kr. mod
sidste års underskud på 4.550
kr. Der er indkommet ekstraordinære gaver på ca. 15.000
kr. Kassereren redegjorde for
Sain Mairian kontoen på
12.000 kr. ifølge gavebrev.

1) Karsten Hjort blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro
Ringsted Y‘s Men‘sClub
Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14. st
DK-4100 Ringsted
Tlf. 57611801
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Formanden bød velkommen
til de fremmødte medlemmer
og Delfina Christiansen, samt
fremførte lidt praktiske bemærkninger om mødets program.

punkter vil hermed blive kommenteret.

2) Formanden startede med
at foreslå at fremlægge beretning og regnskab som en
kombineret enhed som tidligere år. Regnskab og status
var uddelt til de fremmødte.
Tallene kan læses, og enkelte

Formand og kasserer aflægger
beretning og regnskab

Orsova Hospital klarer nu sig
selv med mad og opvarm3

ning, og regnskabets tal
derom er forrige års forskudte udbetaling. Forbedringer på
hospitalet, bl.a. genoptræningsudstyr, er hjulpet godt af
tilskud fra Lions Club, Suså.

tøj til 6 til 16 årige piger ca.
to gange årligt.

Året gav et overskud på
18.586 kr. mod sidste års
underskud på 8.669 kr.

Der er søgt om 25.000 kr. fra
Tipsmidlerne til 2012 juleturen, hvilket er nødvendigt
ved kørsel med to biler.

Dubova Kirke støttes fremover af Bellahøj Kirke. Der er
god tilfredshed med årets resultat, og balancen er tilfredsstillende med en god egenkapital på 35.902 kr. og pæne
forudbetalinger af adoptionspenge, så der er noget at stå
imod med ved akutte behov.
Hidtil har ”De flittige fingre”
støttet kirken godt.
Juleturen blev gennemført
med velvillighed fra Bitten og
Steffen Hemmingsen, som
stiller kassevogn til rådighed,
og i tillæg stillede Vagns nabo,
Henrik Ipsen, også sin kassevogn til rådighed. Tak!
Der blev uddelt 87 julepakker,
samt kørt 30 banankasser
med gennemset / repareret
overskudstøj fra Queenz.
Endvidere kom diverse ting til
hospitalet i Orsova og skolen
i Dubova med. Tøjet uddeles
via skolen og tidl. lærer Carolina Ghiorghita. Queenz vil
gerne fremover give lignende
4

Juleturen blev billigere end
forventet grundet et ekstraordinært billigt ophold på pensionen.

Rumæniens-busrute bruges
af og til til mindre transporter
til Rumænien, f. eks. anæstæsifordamper, kørestol og
gaver.
Der er netop modtaget 21
bærbare computere til skolen
m.v. fra Haderslev Katedralskole. De opgraderes inden
afsendelse. Der søges endvidere et antal fladskærme til
stationære computere.
Formanden takkede specielt
kassereren Aase og webmaster Jørgen, Bitten og
Steffen, Vagn og Ruth og
Henrik Ipsen, som bidrager til
/ kører juleture, Lions Club
Suså, som yder flotte gaver,
Laila Neermann, som sponserer kaffe, kage og drikkevarer, Ana, som oversætter
rumænsk, styregruppen og
alle som er i donationsprogrammet og yder til sagen i
øvrigt.

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2011 til
31.12.2011
Kontingentindtægt
Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md.
Anvendt til adoptioner
124.560,00
Bidrag fra adoptanter
124.935,00
Anvendt til nødpulje
12.000,00
Gavebidrag hertil
12.600,00
Renter Danske Bank
Annonceindtægter
Kørselsgodtg., Marian og Alin
Porto og kontorartikler
Tak for hjælpen-gaver
Hjemmeside og bankgebyrer
Tilovers til eget bidrag til juleturen
Omkostninger ved juletur
Modtagne tilskud til juletur

8.400,00
3.609,91
1.833,30
2.376,12
32.253,07
15.934,09

Resultat af primær drift
Modtagne, ikke øremærkede gavebidrag
Modtagne, øremærk. gavebidrag
12.000,00
Hensat til Sain Marian
12.000,00
Mad og brænde til hospitalet
20.024,37
Gavebidrag hertil
20.000,00
Anvendt til hospitalsprojekt
25.324,16
Gavebidrag hertil
21.000,00
Gaver til adoptionsfamilier
14.945,00
Gavebidrag hertil
14.945,00
Gaver til Dubova Kirke
450,00
Modtaget hertil
450,00
Resultat

22.100,00
15.540,00
+375,00
+600,00
39,02
+2.000,00
40.654,02

-16.219,33
24.434,69
-16.318,98
+8.115,71
+14.819,00
0,00
-24,37
-4.324,16
0,00
0,00
+18.586,18
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Blomster
og
tusind tak
til
Delfina

Der var ingen spørgsmål fra
forsamlingen.

milier under adoptionsprogrammet, der får hjælp.

4) Anni Krag og Michael Tønning genvalgtes til styregruppen. Tina Stub og Karen
Rasmussen genvalgtes til
suppleanter.

Dirigenten afsluttede mødets
formelle del med tak for god
ro og orden.

5) Bente Kubert blev genvalgt
til revisor.

Ordet blev givet til Laila, som
introducerede kaffebordet
med opfordring til at betale
mindst 35 kr. for kaffe og
kage og forsyne sig, så der
ville være nok til alle. Øvrige
drikkevarer er sponseret af
Lailas mor, de betales med 10
kr. og alle indtægter fra
forplejningen går ubeskåret til
FSR2003.

Maja-Lene Mogensen blev
valgt til revisorsuppleant.
6) Kontingentsatserne fortsætter uændret, 150 kr. for
enkeltpersoner og 200 kr. for
par.
7) Der var ingen indkomne
forslag.

En meget
levende
Delfina

8) Der blev spurgt, om det gav
problemer at modtage de
store mængder tøj til fordeling, hvortil der blev svaret,
at Carolina klarer alt. Der
skaffes fornøden plads, - og
der laves lektiecafe på skolen, der laves ældrebeskæftigelse, filmfremvisning og
bibliotek.

Stof til
eftertanke
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Derefter vistes der billeder fra
septemberturisttur og juletur,

Der blev spurgt til, hvad nødhjælpskassen er blevet brugt
til for nylig. Eibenthal og Baia
Nouas fattigste modtager
efter akut behov madhjælp
og evt. lidt hjælp til elregning
eller andet strengt nødvendigt efter Marians skøn. Det
er ikke nødvendigvis kun fa-

Laila‘s kaffe- / kagebord
5

mens kaffe og kage blev nydt.

Webmaster
Jørgen
afprøver
teknikken

Karsten Hjort, Jørgen G. Schmidt og Delfina Craciun Christiansen

Delfina Christiansen fortalte
om sin barndom og ungdom
i Rumænien under kommuniststyret, sin beslutning om
at flygte til Danmark og sin
tid her. Hun læste uddrag fra
sine bøger, og vi fik dermed
en bedre viden om Rumænien
fra én, der selv har oplevet
landet på egen krop og sjæl.
Og vi fik også lidt indtryk af,
hvordan det er at komme
som fremmed til Danmark.
Delfina takkede vor forening
for, hvad vi gør for hendes
gamle fædreland.
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Der lyttes
til
Delfina

Dagen sluttede med dørsalg
af sponserede marmelader,
brød, kurve og andet godt.
Ref. Michael Tønning.

Hjælp til
oversættelse
af brev
fra Rumænien
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