Generalforsamling for "Hjælp de ældre i Rumænien" lørdag d. 25 marts.

Klokken 13 skulle mødet begynde, og ca. et kvarter før begyndte folk at komme. I alt
var der 23 personer, hvilket var en hel del færre end de forrige år, hvor antallet af
deltagende personer var på det dobbelte.
Ad. 1:
Laila bød den lille flok velkommen.
Ad.2:
Valget som dirigent faldt traditionen tro på Karsten. Mødet var lovligt indkaldt,
pointerede Karsten, da alle frister var overholdt.
Ad. 3:
Laila fortalte herefter noget om, hvad der var sket i årets forløb i Bagaciu.
Af beretningen fremgik bl.a.:
Der er bygget et begravelseshus i byen. Huset er beregnet for alle trosretninger. Huset
er vigtigt, da den døde skal opholde sig i to nætter i hjemmet eller i det nye hus.
Der er oprettet SFO finansieret af EU.
Megen hærværk i byen skyldes snifning af lim.
Evt. planlægning af foredrag for de unge i byen, som skulle fortælle dem om de farlige
følger for kroppen ved at sniffe.
Mange havde spørgsmål til formandens beretning, og alle fik svar på deres spørgsmål.
Ad.4:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
I den forbindelse blev det oplyst, at der sidste år var 91, der betalte kontingent, og at
tallet for dette år på nuværende tidspunkt er 85.

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke kom penge fra fonde, men donationer fra de
enkelte medlemmer. Derfor kunne der være store forskel fra det ene år til det andet.
Ad. 5:
Kontingentet blev uforandret. Altså 250 kr. pr. Person.
Ad. 6:
Her blev foreningens fremtid debatteret. Der blev fra enkelte medlemmer udtrykt
meningen om, at foreningen skulle drosle ned. Fiaskoen med plejehjemmet blev også
omtalt, og især kravet fra de rumænske myndigheder fik skylden for udfaldet af
plejehjemssagen. Meningen om at lukke foreningen blev kraftigt fremført, men ved en
afstemning ved håndsoprækning, var det meget tydeligt, at dette ikke var flertallets
mening. Meningen om at hjælpe de gamle til en værdig afslutning på livet vandt
tilslutning. Dog blev man opfordret til at tænke over sagen, så en afgørelse kunne
træffes på næste bestyrelsesmøde.
Ad.7:
Bestyrelsen fortsætter med de samme personer, da både Jørgen og Laila modtog
genvalg.
Ad. 8:
Som suppleant blev valgt Britt Føns, Kongensstræde 67, 7000 Fredericia.
Ad. 9:
Valget af revisor faldt på Karsten.
Ad.: 10. Ordstyreren takkede de fremmødte for god ro og orden.

