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PC‘en varmes op, og Vagn sidder
klar til at sælge lodder
til lotteriet

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65
www.slg-biludlejning.dk

Torvet 4
4690 Haslev
Tlf. 56 31 21 72

Bespisningsemballage

Mark Remmy Sali, Adm. Direktør
Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted
www.fieldadvice.net. www.nordicecoflex.dk

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

Lions Suså

Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Borde, stole og gevinster til lotteriet er
stillet frem - vi kan begynde årsmødet

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801
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Ringsted Y‘s Men‘sClub

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77
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En hilsen fra Marian til FSR’s årsmøde 2016

Støt vore annoncører, de støtter os

Vi er nu nået til, at vi kan fejre vores 13. fødselsdag. Det har
været en lang rejse, med mange vanskeligheder og hårdt
arbejde, men med stor succes, og jeg kan forsikre jer med
en masse resultater. Ved FSR’s årsmøde vil jeg gerne benytte
lejligheden til at takke jer alle for den stadige støtte, som vi
har modtaget fra organisationen og dens medlemmer.
På vegne af de 91 rumænske familier vil jeg gerne takke alle
de danske familier, der er involveret i adoptionsprogrammet
med stadig støtte, både økonomisk og moralsk. Vi er alle
klar over, at nogle af jer er gået på pension, nogle har
økonomiske og helbredsproblemer, men de fleste af jer har
fundet midler til at fortsætte jeres hjælp.
De seneste mange år har det været en tradition i Dubova, at
julemanden kommer i november, og at han kommer fra
Danmark. Dette succesfulde projekt med, at danske familier
pakker julepakker og gaver, påskønnes i høj grad her. Jeg er
klar over, at det koster et stort arbejde af jer, men jeg vil
gerne understrege, at det betyder utroligt meget for familierne
her; det gør hjælpen mere personlig og knytter tættere
venskaber. Mange tak til alle de medlemmer, som yder denne
indsats hvert år.
På vegne af alle de rumænske familier vil jeg endnu en gang
sige tak for det store arbejde. Jeres hjælp værdsættes meget.
Også mange tak til bestyrelsen som arbejder for og yder en
stor indsats for dette smukke projekt.
Tak til jer alle. Gid vi må få et godt og lykkeligt 2016.
Mange hilsner
Marian

Årsmødet 2017
bliver

lørdag den 11. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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Referat af årsmøde i FSR 2003, 12-03-2016,
Slagelse Bibliotek.
De smukke gule tulipaner,
der kun findes nær Dubova,
står lige nu i fuldt flor

Formanden Jørgen Günther Schmidt bød velkommen og
fortalte om dagens program: Årsmøde, kaffe med kage
sponseret af Ruth og Vagn samt lotteri. 27 medlemmer af
foreningen deltog i årsmødet.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4) Valg til styregruppen.
5) Valg af revisor.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.
1)
Karin Tønning blev valgt. Det blev konstateret, at
generalforsamlingen er korrekt indvarslet.
2) + 3) Dirigenten foreslog at punkt 2 og 3 som sædvanlig
blev fremlagt under et af formand og kasserer.
Kassereren startede med at oplæse et brev fra Marian
Ghiorghita, som takkede for 13 års god hjælp til området.
Regnskabet, som er behørigt underskrevet af bestyrelsen
og revideret, blev fremlagt, og hovedpunkterne blev forklaret
af kassereren. Underskuddet blev forklaret med manglende
tilskud fra Kulturministeriet, som uden varsel havde ændret
ansøgningsfristen. Se endvidere bilagene: Regnskab FSR
2015, side 1, Regnskab FSR 2015, side 2.
Formanden berettede om årets gang, hvor vi igen havde
fået kvalitetsresterne fra Lions Susås loppemarked til at sende
til Rumænien med lastvogn. Der blev redegjort for en mulig
fremtidig ændring af julepakketraditionen, da ikke alle magter
at pakke en julepakke selv og mandskabet, der kører til
Rumænien, nok heller ikke holder til den ret anstrengende tur
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i al fremtid. Endvidere er omkostningen til kørsel relativt stor
pr. pakke. Efter givers valg kunne der måske som alternativ
til en dansk pakket pakke indkøbes lokalt i Rumænien for
etpassende beløb. Pakning og organisering af uddeling skal
deraf følgende tilpasses og udføres, hvilket heller ikke er helt
nemt. Der er kommet information om, at handicappede i
Rumænien er meget ringe stillet. Men for tiden magter vi ikke
at udvide vore aktiviteter med nye tiltag. Formanden takkede
alle involverede i foreningens arbejde: Bestyrelsen, Jørgen,
Ruth og Vagn, Lions Suså, Brand af 1848 Fond, Bente Kubert,
Ana, Marian, Alin, Lucian, Anca og Adoriana. Se endvidere
bilaget: Beretning 2016 m. korrektioner.
4) Michael Tønning og Herdis Winther Olsen blev valgt til
bestyrelsen uden modkandidater.
Tina Stub og Anni Krag blev valgt til suppleanter uden
modkandidater.
5) Bente Kubert blev valgt som revisor.
Maja-Lene Mogensen blev valgt som revisorsuppleant.

Årsmødet den 12. marts 2016

6) Kontingentsatsen fortsætter uændret. Der blev forelagt
et budget med forklaring om, at med usikkerheden omkring
Kulturstyrelsens tilskud, kan der ske relativt store ændringer i
indtægterne. Disse ændringer kan vi dog tage højde for i løbet
af året med at regulere, hvor mange lastvognslæs vi sender
til Rumænien. Kulturstyrelsens tilskud er i forvejen øremærket
til transportopgaver.
7) De uddelte forslag til vedtægtsændringer blev forklaret
som værende hovedsagelig af sprogmæssig og forståelsesmæssig karakter. Alle ændringsforslagene blev vedtaget.
Se bilag: Vedtægtsændringer. Derudover stillede Vagn forslag
om, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på
årsmødet ifølge § 10 bør ændres til 1. februar. Dette blev
vedtaget.
8) Der blev spurgt om beløbsstørrelse for ny version julepakke. Det anslås at 300,- kroner ville være passende.
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Ny version julepakke vil evt. kunne suppleres med tøj efter
eget valg fra et lokalt lager på Dubova skole. Dette er endnu
ikke afklaret på nogen måde. Der blev spurgt til indkøbspris
til de sædvanlige muleposer: Knap 150,- kr. i 2015.
Der kommer ofte gaver retur fra Rumænien fra gavemodtagere. Det kan være svært at tage imod af forskellige årsager,
men det er mest respektfuldt at tage uforbeholdent imod for
ikke at såre giverne. Eneste forbehold må være alkohol, da
det kan give chaufførerne problemer med toldere undervejs.
Årsmødet blev afsluttet, og der var herefter kaffe og kage
sponseret af Ruth og Vagn, lotteri og billedfremvisning.
Ref. Michael Tønning.

Dirigent Karin Tønning
og
formand Jørgen G. Schmidt
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Resultatopgørelse for perioden 01.01. til 31.12.2015
Kontingentindtægter
Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md
133.920,00
Anvendt til adoptioner
133.080,00
Bidrag fra adoptanter
Anvendt til nødpulje
5.000,00
0,00
Gavebidrag hertil
Renter Danske Bank
Annonceindtægter
Kørselsgodtg. Marian og Alin
Porto og kontorartikler
Møder
Tak for hjælpen-gaver
Hjemmeside og bankgebyrer

8.400,00
5.086,14
294,64
688,95
2.755,50

Tilovers til eget bidrag til juleturen mm
Omkostninger ved juletur
Modtagne tilskud til juletur
Brand af 1848 Fond
Kulturstyrelsen

39.562,87
12.596,55
12.500,00
0,00

Resultat af primær drift
Modtagne, ikke øremærkede gavebidrag
Foreningen Maria-Margarete
1.965,00
1.965,00
Gavebidrag hertil
Starthjælp gymnasiet Orsova
10.200,00
Starthjælp skolen Dubova
10.880,00
Transport Rumænien
45.000,00
Tilskud hertil:
32.500,00
Lions Suså
Brand af 1848 Fond 12.500,00 45.000,00
Billeje
13.260,00
Gaver til adoptionsfamilier
13.260,00
Gavebidrag hertil
Rejseudgifter
7.609,00
Rejseindtægter
7.609,00
Resultat

24.450,00
16.635,00
-840,00
-5.000,00
0,00
+2.500,00
37.745,00

-17.225,23
20.519,77

-14.466,32
+6.053,45
+7.624,00
0,00
-21.080,00

0,00
-600.00
0,00
0,00
-8.002,55

Julepakker
På det netop afholdte årsmøde blev det drøftet, om pakningen
og transporten af julepakker kunne forenkles. Det er tidskrævende at pakke en julepakke og en del donorer magter
det ikke eller ønsker det ikke. Ofte sker der derfor det, at
donorer beder bestyrelsen om at pakke en pakke for dem.
Formanden fremkom med et oplæg til, at det fremover skal
være valgfrit, om man vil pakke en julepakke til sin rumænske
familie, eller om man hellere vil give et beløb til indkøb af en
julepakke i Rumænien eller til kontant udbetaling. For enkelthedens skyld og for at stille alle lige blev et gavebeløb på 300
kroner nævnt. De donorer, der ønsker at give mere, er selvfølgelig velkomne til det. Det kan de gøre enten ved at give
et ekstra beløb til kontant udbetaling til deres egen familie
eller et beløb til foreningens arbejde i almindelighed, herunder
starthjælp til studerende og transport af tøj, møbler mm.
I øjeblikket får hver modtagerfamilie oven i julepakken en
mulepose med madvarer indkøbt i Rumænien. Sådan vil det
fortsat være, men de, der ikke længere får en julepakke pakket i Danmark, vil så få deres julepakke på en anden måde.
Det kan være en pakke indkøbt i Rumænien eller kontanter,
men det har vi til gode at få aftalt med vores rumænske
hjælpere.
For at vinde tid til at finde den bedste løsning har Aase og
Ruth tilbudt, at de om nødvendigt i år vil pakke en julepakke i
Danmark for de donorer, der ikke selv ønsker at pakke.
Mange julepakker indeholder tøj. I det omfang, vi går bort
fra at pakke julepakker i Danmark, vil modtagerfamilierne
ikke længere modtage tøj. Det vil vi prøve at finde en løsning
på. Vi sender jo meget tøj til Rumænien med vores lastvognstransporter. Måske kan noget af det stilles til rådighed for
vores modtagerfamilier.
Transport og omdeling af julepakker er i øvrigt dyrt og
kræver at nogle kan og vil stille sig til rådighed som chauffører
og medhjælpere i en uges tid. Det må vi også se på, men
ikke nu. Lad os først se, hvad vi gør af erfaringer med tilbuddet
om at give kontanter i stedet for en julepakke.
Jørgen G. Schmidt
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