
Referat af generalforsamling i Støtteforeningen ” Hjælp de ældre i Rumænien” 

Lørdag den 23 marts kl. 13.00 hos Schreiber`s Torvegade 97, 7160 Tørring. 

AD.1 

Laila bød velkommen til de ca. 40 personer, der var fremmødt. 

AD.2. 

Karsten Christensen blev valgt til dirigent og Hanne Lauritsen til referent. 

Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i henhold til 
vedtægterne.  

AD.3. 

Laila fremlagde formandens beretning, som kan findes på hjemmesiden www.bagaciu.dk. 

Stor tak til Holger, for hjælp med at få hjemmesiden op at køre. 

Der var spørgsmål vedrørende bestikkelse, som er et udbredt fænomen i Rumænien, beklageligt, 
men måske i nogle tilfælde nødvendigt. 

Der er problemer med at få lægehjælp og at komme hen til lægen. 

Problemet er ligeledes at man skal kunne bevise at man har haft arbejde for at få pension og 
mange af de fabrikker der var ejet af Ceausescu, er blevet brændt og de som arbejdede der, kan 
således ikke fremskaffe noget dokumentation. Mange har også arbejdet som bærplukkere og har 
heller ikke nogen dokumentation og altså ingen pension. 

Herefter gik Laila over til at vise billeder af de personer, som efter ansøgning havde fået hjælp. En 
gribende og indlevende beretning. 

Det strækker sig fra byggematerialer, lægebesøg og medicin. Rigtig mange får hjertemedicin. 

På hjemmesiden kan man se og læse om de personer der har fået hjælp. 

Alle personer har givet tilladelse til at blive fotograferet og fremlagt. 

Der er stadig mange som har behov bl.a. en mand som mangler benprotese. 

Problemet er hele tiden hvordan vi skal få fordelt de midler vi har, retfærdigt og til dem der mangler 
mest. 

Problemet dernede, er som i det øvrige Europa også stor arbejdsløshed, de unge drager derfor til 
storbyerne og de ældre sidder tilbage. 

Heldigvis kunne formanden også berette om sponsorer til enkeltpersoner og efterlyste flere af den 
slags. 

AD4: 

Revisor Karsten gennemgik regnskabet, som også ligger på hjemmesiden og blev omdelt. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. 

Der står 42.647,57 kr. i banken og der er pt. 138 medlemmer som har betalt kontingent. 

http://www.bagaciu.dk/


AD5: 

Kontingentet er uændret 200 kr. i 2014 

AD6: 

Ingen indkomne forslag 

AD7: 

Den nuværende bestyrelse blev præsenteret. Christian (fraværende) ønskede at udtræde og i 
stedet blev Inger Bach Christensen valgt. 

Bestyrelsen havde et ønske om at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, men det lykkedes ikke 
at finde nogen, der havde lyst til at træde ind. 

AD8: 

Ellen genopstiller, der var ingen modkandidater. 

AD9: 

Vores udmærkede revisor blev genvalgt. 

AD 10: 

Torben Schreiber var forhindret i at komme, men havde sendt en mail til formanden vedrørende 
status på plejehjemmet. Denne blev læst op. 

I løbet af vinteren havde der været nogle beboere i hjemmet, da det var for koldt at bo i deres 
huse. Desuden havde bygningerne været brugt til krisecenter for kvinder. 

Butikken er lukket, der er ikke noget tøj og ingen til at passe den. 

Der er nogle hollændere der også er engageret i hjælpearbejde i Bagaciu, bestyrelsen vil prøve at 
få kontakt med dem. 

AD11: 

Formanden forhørte om der kunne være interesse for, at vi lavede et lotteri, for at skaffe nogle 
penge. Der var opbakning til dette og Laila fik navne på nogle som ville hjælpe. 

De bestyrelsesmedlemmer som rejser ned for at dele penge ud, har hidtil selv betalt ½ delen af 
rejseudgifter man må se på, om det er rimeligt, at dem der rejser derned selv skal betale denne 
udgift. Rejse udgiften er en ny post på regnskabet, idet vi før i tiden har kunnet rejse/bo gratis med 
Torben, den mulighed har vi ikke mere. 

Der blev solgt lodder til et lotteri, som netto gav 847 kr. salg af brød, kaffe, øl, vand gav 323kr. salg 
af blomster 960 kr. 

Bestyrelsen vil gerne have gode ideer til at få flere penge i kassen 

Tak for en god generalforsamling i en positiv ånd og med stor velvilje til lotteri og blomsterkøb. 

Ref. Hanne Lauritsen   


