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Så fik vi for nylig afholdt årsmødet i god stemning som
sædvanlig. Desværre var fremmødet ikke så stort, som det
plejer at være. En del ringede og fortalte om influenza og
andre nødvendige grunde til ikke at kunne komme, så vi ved,
at vi var i folks tanker, selvom de ikke deltog. Mødets
vedtagelser og valg kan ses et andet sted i bladet.
   I år havde vi en særlig gæstetaler på årsmødet, nemlig
Rumæniens Ambassadør Grädinar.  Egentlig havde han
adviseret, at han kun kunne afse meget kort tid til at besøge
os med et kort indlæg, men da det kom til stykket, blev det
til det meste af en time.
   Ambassadøren var blevet bedt om at redegøre for forskelle
og ligheder imellem Rumænien og Danmark på områderne
sundhed, pension og uddannelse. Det fik han også fortalt lidt
om, og med en god betoning af, at der er gode planer og
vedtagelser fra regeringens side, der sker store fremskridt
på flere fronter, men det tager lang tid at komme helt i mål.
   Lidt hellere talte ambassadøren om Rumæniens skønne
sider, og at fattige områder ikke er alt, der er at byde på. Der
blev opfordret til at besøge Rumænien som turist og finde
alle de gode ting, og det kan jo bestemt også være en god
oplevelse. Måske bliver det fremtidens store ferierejseland.
Michael Tønning

Lidt nyt fra formanden

Færøgade 6
4690 Haslev

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65

www.slg-biludlejning.dk

Bespisningsemballage

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

Østergade 8
4171 Glumsø

Torvet 4
4690 Haslev

Tlf. 56 31 21 72

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834

Ambassadør
Alexandru
Gradinar
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Så kan vi nu fejre vores 15 års fødselsdag. Det har været en
lang vej, med meget hårdt arbejde, men med mange
succeshistorier, og jeg kan forsikre jer med mange gode
resultater. Jeg vil gerne benytte denne mulighed for på FSRs
årlige møde at takke jer alle for den vedvarende hjælp, vi har

Jeg skriver dette brev på vegne af alle 88 rumænske familier,
der gerne vil takke alle de danske venner, der er med i
adoptionsprojektet, og som stadig yder deres støtte, altid
både økonomisk og moralsk. Vi er alle klar over, at vi bliver
ældre, tiderne har ændret sig, og at nogle af jer er blevet
pensionister, nogle har økonomiske og helbreds problemer,
men de fleste af jer har stadig fundet midlerne til fortsat at
yde hjælp.

Sidste år var anderledes, vi havde ikke julepakker, men jeg
kan forsikre jer om, at I har formået at være tæt på jeres
rumænske familier og stadig bringe den gamle ånd af at den
danske julemand som sædvanligt hvert år kommer til Dubova
lidt tidligt.

På vegne af alle rumænske familier siger jeg igen tak for jeres
store arbejde. Jeres hjælp er meget værdsat og mærkes her.
Mange tak til organisationens bestyrelse, der arbejder for og
bruger tid på at holde FSR-projektet i gang.

Mange hilsner og et godt 2018
Marian

Kære FSR medlemmer, kære venner.

modtaget fra organisationen og fra jer.

En hilsen fra Marian til vores årsmøde den 10. marts 2018

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Rotary Danmark

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Lions Suså
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Formanden Michael Tønning bød Velkommen til FSR’s
årsmøde 2018 og fortalte om dagens program. Først vil den
rumænske ambassadør i Danmark, Alexandru Gradinar,
fortælle lidt om forholdene i Rumænien. Derefter vil vi afholde
årsmødet. Derefter er der mulighed for at købe kaffe og kage,
samt øl og vand alt sammen sponseret af Ruth og Vagn Jensen
samt lotteri, som Aase Krüth og Vagn Jensen tager sig af.
Ca. 20 medlemmer deltog i årsmødet.

Formanden bød ambassadør Alexandru Gradinar velkommen
til årsmødet.

Ambassadøren fortalte på engelsk om at forholdene i
Rumænien er blevet lidt bedre, der er en økonomisk vækst
på 7% og en arbejdsløshed på 5,1%. Der er stadig mange
fattige familier. Han opfordrede os til at besøge andre dele af
Rumænien end lige de egne, hvor vores familier bor, da landet
er et meget smukt land.

Referat af FSR 2003 årsmøde den 10.marts 2018
på Slagelse Bibliotek

Formanden takkede ambassadøren for besøget, og vi gik
over til årsmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg 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

Kassereren startede med at oplæse en hilsen fra Marian
Ghiorghita, som takkede for 15 års hjælp til 88 familier, 72
donatorer. Der er 158 medlemmer, der er en nedgang fra
199 sidste år, det kan måske skyldes, at man ikke længere
kan indbetale på giro eller måske en kontingentforhøjelse.

Årsmødet 2019
bliver

lørdag den 09. marts kl. 14.00
på

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

Støt vore annoncører, de støtter os

Bestyrelsen ønsker alle et dejligt og
forhåbentligt  solfyldt forår
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1) Karin Tønning blev valgt til dirigent ingen andre forslag. Det
blev konstateret, at årsmødet er korrekt indvarslet i december
2017.

2) +3) Som sædvanlig blev punkt 2 og 3 fremlagt af formand
og kasserer.

Regnskabet, som er behørigt underskrevet af bestyrelsen og
revideret, blev fremlagt og forklaret. Transportudgifterne
belaster regnskabet med 4.801 kr. Vi har fået tilskud fra Lions
klub Suså på 24.500 kr. og fra Kulturstyrelsen 13.346 kr.
overført fra 2017.

Årets resultat er ændret fra et underskud på 28.894 kr. i
2016 til et overskud på 17.924 kr. i 2017.

Ændringen skyldes bl.a., at udgifterne til juleturen er ca. 19.000
mindre end året før. Juleturen blev gennemført på den nye
måde med god succes. Vi havde vedtaget at to personer
Aase og Jørgen fløj til Rumænien og i lejet vogn klarede
uddeling af pengejulegaver samt muleposer som sædvanlig.

Men Ruth og Vagn syntes, at det var for hårdt for Aase og
Jørgen at tage turen alene, så de tilbød at rejse med for egen
regning og assistere. Det var uden tvivl en stor hjælp, som
de skal have stor tak for. Vi overvejer at sende 4 af sted
fremover.

Vort samarbejde med Dr. Lucian og hans fond Maria-Margarete
forløber fint. Vi fik mod forventning tilbud om et læs gode
overskudsting fra Lions Suså. Der blev også tilbudt rigtig flot
inventar fra Skodborg Kurhotel/Sanatoriet, som blev afhentet.
Disse effekter har Lucian videreformidlet til passende behov
på Orsova Hospital og diverse private familier. Lucian udtrykte
et ret akut behov for en professionel printer og kopimaskine
til hospitalet, og sådan en let brugt blev doneret af en
gartnergrossist ved Odense. En ophørt tandlæge ved Skælskør
donerede sit klinikinventar. Dette blev pakket på paller og
kom med lastvognen i foråret sammen med alle de andre
ting. Vi har i løbet af året sendt ½ vognfuld og en hel vognfuld
i efteråret. Udover dette har vi også modtaget pengegaver,
som vi er meget taknemmelige for.
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Aase gennemgik og forklarede de enkelte poster i det uddelte
regnskab.

Året har givet et overskud på ca. 18.000 kr., som er godt og
nødvendigt, da vi de sidste år har tæret på beholdningerne. Vi
skal være klar til kunne yde hjælp, hvis vi bliver bedt om
noget akut, eller vi ikke får de forventede indtægter.

Vores hjælp til studiestart har ikke været så stort som
forventet. Vi har hjulpet 5 unge fra Orsova i gang med en
gymnasieuddannelse. Starthjælp til universitetet har ikke haft
ansøgere i 2017.

Vi har påbegyndt en grundig gennemgang af modtagerne
behov for hjælp. Marians far den pensionerede skoleleder Mihai
Ghiorghita besøger familierne jævnligt. Han har udfærdiget et
skema, som er opdelt i grupper

a. absolut behov
b. nogenlunde
c. måske undvære.

Vort område er stadig yderst fattigt, men der er mere
fremskridt i omegnen end for år tilbage.

Formanden rettede en tak til alle, der har bidraget på forskellig
måde ikke mindst kasserer Aase yder en stor indsats bistået
af sin mand Jørgen, som også passer hjemmesiden. Suså
Lions skal have stor tak for effekter og også for et flot
pengebidrag. Ligeledes har Kulturstyrelsen bidraget med det,
der i gamle dage hed tipsmidler. Vi takker for gavebeløb fra
foreningens medlemmer, og specielt en stor tak til Ruth og
Vagn for deres store hjælpsomhed med både kaffebord til
årsmødet, juletur, lagerplads til effekter og andet forefaldende.

Ana, som er vores oversætter til rumænsk, skal også have
en stor tak for at stå til rådighed, og alle vore hjælpere i
Rumænien vil jeg takke for indsatsen, for uden deres hjælp
var det ikke muligt at gøre tingene så godt, som vi ønsker, at
det skal være.

Dirigenten opfordrede til spørgsmål vedrørende beretning og
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regnskab. Der fremkom ikke yderligere kommentarer.
Beretning og regnskab blev godkendt.

4)  Michael og Herdis genvalgtes uden modkandidater, nyt
medlem Merete Andreasen, som valgtes i   stedet for Kim
Valbum, som ønskede at fratræde på grund af arbejdspres.
Anni Krag genopstiller som 1. Suppleant og Kim Valbum som
2. suppleant.

5) Bente Kubert blev genvalgt som revisor, og Maja-Lene
Mogensen som revisorsuppleant.

6) Der var indkommet et forslag fra Edith Brisson om en
opsplitning af parkontingentet til enkeltkontingenter for at øge
medlemstallet med henblik på godkendelse som skat-
temæssigt fradragsberettiget. Der blev fra bestyrelsen rede-
gjort for, at vi er langt fra nok medlemmer alligevel, og at en
kontingentstigning sandsynligvis vil medføre frafald af
medlemmer. Efter afstemning er kontingentet uændret med
225 kr. for parmedlemmer og 175 kr. for enkeltmedlemmer.

7) Der var ikke kommet andre forslag.

Vagn takkede for, at de kunne deltage i turen til Rumænien,
men insisterede på, at de selv ville afholde udgifterne.

Dirigenten afsluttede årsmødet og takkede for god ro og
orden. Derefter blev der udloddet gevinster fra Aase og
Jørgens lotteri, og der blev budt til det traditionelle store
kaffebord, mens Jørgen og Aase viste billeder fra juleturen
2017.

Referent
Anni Krag
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Desværre står 2 familier stadig uden dansk støtte.  Efter års-
mødet fik jeg en henvendelse fra Anke Beck gående ud på, at
man behøver jo ikke adoptere en familie. Man kan altid hjælpe
med et beløb, indtil der findes en permanent løsning.

Anke Becks forslag gives hermed videre

Velkommen i bestyrelsen til Merete Andreasen

Formand og kasserer aflægger beretning og regnskab

Som medlem af foreningen FSR igennem snart mange år har
jeg fra marts dette år takket ja til at blive medlem af be-
styrelsen.
   Mit kendskab til det rumænske har mange år på bagen. Jeg
besøgte første gang landet med min 3-årige søn i 1972. En
dejlig ferie i et smukt og spændende land.
   Senere fik jeg private venner fra 1999 og fik min vid-
underlige hund dernede fra.
   Jeg ser frem til et godt og hyggeligt samarbejde i bestyrelsen.

Aase

Igen i år har det været muligt at sende 5.000 kr. til den
ortodokse påskefejring. Tak til Marian for at gøre indkøb, dele
poser ud til trængende familier og ikke mindst sende os billeder.

Påskehjælp 2018
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Gevinster i lotteriet

Ruths lækre kaffebord
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Resultatopgørelse for perioden 01.01. til 31.12.2017

Kontingentindtægter                               23.850,00
Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md
Anvendt til adoptioner

                      17.790,00
131.760,00

Bidrag fra adoptanter
Anvendt til nødpulje     5.000,00
Gavebidrag hertil          0,00              -5.000,00
Annonceindtægter

Kørselsgodtg. Marian og Alin
Porto og kontorartikler
Tak for hjælpen-gaver
Hjemmeside og bankgebyrer

                              +1.500,00
                              37.690,00
    8.400,00

    2.363,00             -17.677,45

Omkostninger ved juletur                 21.576,83
Modtagne tilskud til juletur                6.100,00
Kulturstyrelsen

Resultat af primær drift

Modtagne, ikke øremærkede gavebidrag
Foreningen Maria-Margarete                700,00
Gavebidrag hertil                               700,00
Starthjælp gymnasiet Orsova                  0,00
Starthjælp skolen Dubova
Tilskud hertil:
   Kulturstyrelsen
Transport til Rumænien                    42.647,35
Tilskud hertil:
   Lions Suså          24.500,00
   Kulturstyrelsen   13.346,04           37.846,04
Gaver til adoptionsfamilier                42.285,00
Gavebidrag hertil                            42.285,00

       0,00

  5.100,00 0,00

                     0,00

131.310,00                -450,00

    5.414,10
    1.500,35

Tilovers til eget bidrag til juleturen mm 20.012,55

+14.535,72

 +8.190,00

5.100,00                     0,00

Resultat                                                                                                    +17.924,41

Transport den 23. marts fra Hobro til Orsova

Tak til Svend Ovesen i Hobro for at dele billederne med FSR

10.000,00               -5.476,83
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