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Referat fra generalforsamlingen
Freddy Christiansen (FC) byder velkommen, og informerer deltagerne om at formanden,
Jeanette Maria Dyrup (JD), desværre har fået hjernerystelse, og derfor ikke kan deltage,
hvilket beklages.
Til stede er 36 medlemmer, og yderligere 8 medlemmer er repræsenteret ved fuldmagt.
1. Formalier
Søren Martin Sørensen (SMS) vælges til dirigent.
SMS konstaterer, at varsel for indkaldelse til GF er overholdt, hvorfor GF er lovlig. Der
stilles spørgsmål til, om GF kan afholdes, når formanden mangler, og når formandens
beretning er bestyrelsen ubekendt, og ikke kan vedlægges. Vedtægterne granskes
vedrørende dette, og der findes ikke belæg for, at der ikke kan fortsættes uden
formandens beretning.
Dagsorden oplæses af SMS. Punkt 7 stryges, idet det ikke længere er relevant.
2. Beretninger og orienteringer
FC fremlægger bestyrelsens beretning:
Der fremsættes forslag til diskussion om foreningens fremtid, som er hovedopgaven, der
om muligt skal løses på GF. Bestyrelsen stiller forslag til, at foreningen ændrer status til
Venskabsforening, idet hænderne er færre, og få meget aktive medlemmer ikke kan
overkomme at tage sig af mange pakker til børnehjemsbørn uden kontaktfamilier. Ved
statusændring til Venskabsforening skal der ikke længere pakkes pakker til to udvalgte
børnehjem, der klarer sig godt. Det er i stedet kontakten til børnene, der skal promoveres.
Transportudvalget: FC oplæser: Der har været transport to gange i Rumænien siden
sidste GF i 2016. Positive chauffører styret med fast hånd af Niels Kristensen (NK). Søren
(SMS) er indtrådt. Grethe Oddershede (GO) og Annelise Olsen (AO) er indtrådt i udvalget
på lageret.
EUC står for nedskæringer. Der bliver råd til kun én transport pr. år fremover.

Efterårsturen 2017 gennemføres som vanligt. Pakkeindleveringssteder er reducerede,
f.eks. Nordjylland.
Madindsamling er faldet drastisk fra 14 tons ved foråret 2016 til 2 tons i 2017.
Børnerejser: Seneste i julen bød på 3 børn plus pædagog.
Der satses på 4-ugersbørn til sommeren 2017.
Bladudvalget: Medlemsbladet overgår til E-mail. God udvikling. Trykprisen er høj.
Vi har en del forkerte mailadresser og andre småproblematikker, der gør det svært at nå
alle medlemmer pr mail. Hjemmesiden er forsøgt opdateret. Opfordring: Kan nogen
påtage sig opgaven at modtage info og at opdatere hjemmesiden?
Måske der også er behov for hjælp til ældre medlemmer til at oprette mailadresser.
PR-udvalget: Ingen kommentarer.
Foundraisingsudvalget: Ingen kommentarer.
Clementina: Der er p.t. 16 unge i huset. Gruppen tager ny form med tiltagende
udskiftning. Alle arbejder. Flere sparer sammen til egen bolig. Huslejen til social bolig
matcher lejen i byerne, så der er mindre efterspørgsel efter bosted som Clementina.
Ny medarbejder, der er håndværksmæssigt dygtig.
Efteråret 2016 blev der i Timis afholdt konference, hvor Clementina blev udnævnt som det
bedste sted for unge.
Tak til alle sponsorer. Vi er fortsat afhængige af jeres støtte og opbakning.
Bunicaprojektet: Det går godt. Projektet vokser ikke, idet der mangler medlemmer til at
udvide gruppen. Der er i alt ca. 60 bunicaer. 6 bunicaer har mistet kontaktfamilier. 3
p.gr.a. at danske kontaktperson er døde. 3 andre danske familier sprang fra. Uanset om
Bunicaerne har sponsorer eller ej, får de stadig deres sponsorat. Gruppens medlemmer
hjælpes ad, og pt. er der kun 1 bunica, som ikke støttes personligt, men af fællesskabet.
Mihaela fortæller GO, at 2 bunicaer på Ældrecentret er blevet bedt om at flytte ud, idet de
ikke kan betale husleje. Det er uvist hvornår udsættelsen tiltræder.
GO er bekymret.
Venskabsfamilier: Ingen kommentarer.
Projekt uddannelse: Timisoara, Gavojdia + F1 har fået nye ledere. Der ydes støtte til 4
universitetsstuderende i Timis samt 12 gymnasiale elever. Desuden støttes 8 piger i syning
mens andre coaches. Veluxfonden har støttet så godt her.
F1 + Gavojdia støttet med skolebøger og lidt til.
Seksualundervisning givet til ungdomsgrupper.
Carmen har modtaget kursus i sundhed og sikkerhed. Calin i brandsikkerhed. Begge
kurser var påbudt af myndigheder.
Tak til Børneshoppen for hjælp.
Projekt sko og Briller: 864 briller og 310 stel fordelt til pædagogerne og til Rådhuset.
Sendes også til Rådhusets socialrådgiver, Mirela, til uddeling til fattige familier
Akut hjælp: 25 kasser og lifte til Mirela. Uddeles til de fattige familier, der har brug for
dem.

Butiksudvalget, Søborg: 17 damer passer butikken frivilligt. I år blev det besluttet for at
uddele i alt kr. 130.500,-: CP11: 15.000,-, Timisoara 15.000, Udd. gruppen, 30.000,-, Sko
og briller: 8.000,-, Recas: 10.000,-, Clementina: 30.000, Bunica: 5.000,- . CP11Adult,
17.500,- (Omsætning kr. 501.000, omkostninger kr. 300.000,- )
Børnehjemsgrupper:
F1: Udfordringer med flere børn, der har raget uklar med loven. Officiel henvendelse fra
ledere: Vi ønsker ikke institutionspakker og madpakker. Evt. afsendte pakker er
omdirigeret til andre med større behov. Der har været skriverier i lokalavisen om at
pædagogerne stjæler fra børnene, derfor ønsker pædagogerne ikke at udsættes for
yderligere omtale.
Gavojdia: 45 børn mangler kontaktfamilier, og har i stedet fået fællespakker til
lejlighederne. Men de har ikke brug for dimser i samme omfang. Personalet er
behjælpeligt med fordelingen.
Timisoara: Stor udskiftning blandt børn. Ny leder. Fortsætter med pakker.
Recas: 66 børn, kun få har kontaktfamilier. Koordinatorer bliver ved så længe de kan,
Støtter også skolen i Recas.
Regionale Grupper:
Fyn: ingen kommentar
København: Lageret på Tornerosevej inddrages af kommunen efter efteråret. Dato er uvis.
Holbæk - ingen kommentar
Midtjylland: Har afholdt julemarked og sommermarked. Casa Flora blev opgivet, men der
er stadig kontakt med lederen, som har kontakt til unge, der stadig støttes. Pakker
modtages.
Midtjyllandsgruppens indsamlinger skal fremtidigt benyttes til ungdomshjælp til børn, der
er opvokset på børnehjemmet som begynderstart, eks. indskud til bolig, eksamensgebyr,
undervisningsmateriale, hjælp til lægebesøg, medicin eller akut hjælp til sko mv. Monika
Nika, bestyrer i Casa Flora, vil sammen med Mihaela muligvis være bærende for dette
kommende nye projekt. PT er rådighedsbeløbet ca. 60-70.000
Sydjyllandsgruppen: Ikke stort fremmøde til møderne.
Vendsysselgruppen er nedlagt.
FC kommer med oplæg til diskussion om foreningens fremtid.
Behov har ændret sig. Begejstring er faldende for pakkers indhold. Medlemmer får ønsker
fra børnene om dyre varer, f.eks. iPhones. Dette er ikke RP92’s ideologi.
Tingene har ændret sig på 25 år. Andre organisationer har budt ind på at støtte børnene
(religiøse organisationer med mange penge i ryggen). Foreningen foreslås at tage ny form
fra foreningens nuværende hjælpeorganisationsstatus til en venskabsforening.
Forslag: Nedsætning af gruppe, der kan omdanne forening til en venskabsforening.
Forslag: Stop med madindsamling og stop med hjælp og pakketransport til Gavojdia og F1

Opfordring til medlemmer om at besøge Rumænien om foråret og efteråret og at holde
kontakt med de unge. Om efteråret kan det sammenfalde med den årlige pakketransport.
Støttemedlemskaber og aktive medlemsskaber retlignes, så alle blot er ”medlemmer”.
Mihaela kommer muligvis til at blive sat ned i tid, idet hendes opgaver indskrænkes.
Der diskuteres om hvorvidt børnehjemsbørn er det trækplaster, der kan skaffe nye
medlemmer. Hvis der ikke ligger en samarbejdsaftale med direktoratet, kan det være
svært at få adgang til børnehjemmene.
Der argumenteres for, at der stadig er børnehjem og andre grupper, der har brug for
hjælp og mad fra madindsamlingerne (Ved madindsamlingen hverves der også nye
medlemmer).
Der argumenteres for, at vi ikke behøver at skifte navn.
Der stilles forslag til, at hvis man sætter kontingentet ned, kan man appellere til at begge
ægtefæller bliver medlemmer, således at medlemstallet kan øges. “Spærregrænsen” for
skattefradrag er 300 medlemmer.
Der argumenteres for, at vedtægter kan revideres til det nutidige behov, og at RP92
moderniseres, således at foreningen kan bevare sin humanitære status.
Der argumenteres for, at der skal nedsætte en moderniseringsgruppe, som det kommende
forår skal undersøge, hvad, der er brug for, eks. hvilken type mad der er behov for.
Modernisering af foreningen med indhold og vedtægter, der enten kan være løbende
udmeldt til medlemmerne eller blot indsamles og fremlægges ved næste års
generalforsamling. Der foreslås, at udvalget fortrinsvis skal bestå af et par af den
nuværende bestyrelse og et par medlemmer.
Der stemmes for, om man skal indstille pakker til F1 og Gavojdia efter forårstransporten,
2017. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Der stemmes om, at der nedsættes et moderniseringsudvalg, der vil forme foreningens
fremtid i en mere realistisk kontekst, der afspejler det faktiske behov.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Fremlæggelse af regnskab:
Underskud på knap 20.000 kr. Vi har mistet 89 medlemmer i regnskabsåret. Foreningen
har dog fået 20 nye medlemmer. Tilskud fra tips og lotto har støttet godt. Lille underskud
med feriebørn, som er dækket af feriefamilierne.
Fremlæggelse af budget
Budget viser, at et underskud på 85.000,- for det kommende år er realistisk. Hvis vi
fortsætter med dette underskud, kan foreningen overleve i 3-4 år. Vores
moderniseringsprogram skulle gerne kunne ændre dette.
Indkomne forslag
Medlem, Preben Martinsen (PM) stiller forslag:
Det skal alene være tilladt at bestride én formandspost i foreningen.
Der stemmes om der kan bestrides to formandsposter.
Mere end 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget, som således er vedtaget.
Der stemmes om et kontingent på kr. 375,- pr. person. Kr. 75,- for pakker til
barn/bunica/familie, og kr. 20 for pakke til institution.
Forslaget vedtages.

Valg
Der stemmes om ny kasserer: Guxi Maria Abel, er valgt
Der stemmes om to nye bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Dollerup, 1 år, Lone Christensen 2 år og Vivian Røgind for 2 år.
De tre medlemmer er valgt.
Der stemmes om Suppleanter: Sille Nielsen og Vivi Eriksen er valgt som suppleanter.
Der stemmes om kritiske revisorer,
Mona Ancher og Grethe Oddershede er valgt.
Eventuelt
Guxi holdt oplæg om kommunikation.
Tak til Grethe, Anne Lise og Mona (kasserer) for deres store arbejde i bestyrelsen.
Der takkes for god ro og orden og Generalforsamlingen afsluttes.
Referent: Guxi Maria Abel

Moderniseringsudvalget
På generalforsamlingen blev der nedsat et moderniseringsudvalg, der indtil næste
generalforsamling skal gennemgå foreningens struktur med henblik på at fremtidssikre
foreningen og sikre vores overlevelse set i lyset af, at vi bliver færre og færre medlemmer
og at forholdene i Rumænien heldigvis har ændret sig til det bedre for vores målgruppe,
nemlig børnene på børnehjemmene.
Til Moderniseringsudvalget meldte to personer sig og de vil blive suppleret af et antal
bestyrelsesmedlemmer.
Moderniseringsudvalgets opgave vil bestå i, at komme med forslag til en ny struktur,
forslag til kontakten til børnehjemmene; til medlemmerne; se på børnehjemmenes behov;
madindsamling; vore kontakter i Rumænien og meget, meget mere.
Arbejdet skal udmønte sig i, at der på generalforsamlingen i foråret 2018 skal tages stilling
til foreningens fremtidige struktur og eventuelle eksistens.

Pakker til F1 og Gavojdia stopper
På generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2017 blev det besluttet, at forårstransporten
2017 bliver den sidste pakke- samt pengeforsendelse til F1 og Gavojdia.
Begrundelsen er, at behovet for almindelige dagligdags ting (tøj, sko, hygiejneartikler etc.)
ikke mere er til stede, men at der blandt børnene efterspørges dyrere og mere luksuriøse
forbrugsgoder, hvilket aldrig har været foreningens formål at yde støtte til.
Da det altid har været foreningens målsætning, at alle børn på børnehjemmene skal have
en pakke, og ikke kun de børn der har en kontaktfamilie, har det været ensbetydende
med, at enkeltpersoner har stået for fremstilling af pakker til de øvrige børn.
Dette arbejde har taget et større og større omfang, idet det er blevet sværere og sværere
at skaffe kontaktfamilier, og mange børn har derfor i dag ikke en kontaktfamilie.
Kontaktpersonen på Gavojdia har ikke ønsket at stå for denne opgave mere og det er ikke
lykkedes at finde en ny trods efterlysning blandt medlemmerne.
Det vil dog stadig være muligt at sende en institutionspakke til disse to børnehjem. En
institutionspakke kan f.eks. være et større parti sko, håndklæder, trøjer e.lign., der kan
anvendes af alle børnene. Disse kasser vil koste kr. 20,- pr. stk.
Bestyrelsen opfordrer kontaktfamilierne til at fastholde kontakten enten via facebook, som
mange af børnene er på, eller tage med pakketransporten, der fremover dog kun finder
sted om efteråret.
Om foråret opfordrer vi medlemmerne til at tage med i uge 17, hvor det vil være muligt at
besøge børnene og møde andre medlemmer af foreningen.
Børnepakker til de øvrige institutioner i foreningens regi fortsætter, da disse forsendelser
er knyttet op på enkeltpersoner, der står for alle pakker. Når denne person ikke mere
ønsker at lave pakker stopper projektet.
Sendes familiepakker vil disse fremover koste kr. 75,- pr. stk. (banankasser) eller kr. 150,pr. stk. (flyttekasser), da der i det fremtidige kontingent ikke er indeholdt pakker.
Fremtidige kontingentsats er kr. 375,- for alle medlemmer og vil være gældende fra 2018.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen marts 2017
Formand
Jeanette Maria Dyrup, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20 ● E: jd@antonshus.dk
Næstformand
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95 ● E: freddy.vanlose@gmail.com
Kasserer
Guxi Maria Abel, Polensgade 5 B
2300 København S
T: 30 20 19 08 ● M: guxina@gmail.com
Sekretær
Vivian Røgind, Ringsbjergvej 32, Ringsbjerg, 4682 Tureby
T: 20 93 20 25 ● M: vivsens@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer
Brian Schaleck, Majsvænget 11, Ågård, 6040 Egtved
T: 28 72 25 90 ● E: brianschaleck@gmail.com
Bodil Donnerup, Kroggårdvej 10, 5270 Odense N
T: 22 62 28 82 ● E: Donnerupbodil@gmail.com
Lone Christensen, Assensvej 160, 5771 Stenstrup
T: 60 75 24 25 – 49 13 47 07 ● M: lone@steenskjold.dk
Suppleanter
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96 ● M: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Vivi Eriksen, Blochsej 16, 6000 Kolding
T: 28 74 10 14 ● M: vivi@eriksenseest.dk

Sommerrejser 2017
Medlemsnummer_______ ________________Tlf.nr. ____________ Mobilnr.______________
Navn ______________ __________________Personnr.______________________________
Ægtefælle/samlever __ __________________Personnr.______________________________
Adresse: ___________ ________________________________________________________
e-mail: ____________ ________________________________________________________
Jeg ønsker at invitere følgende barn til Danmark i perioden:
_______2 uger ________4 uger - Forventet ankomst 5. juli – Afrejse 20. juli eller 3. august
Barnets navn: _______ __________________By_______________ ____________________
Barnets fødselsdag ___ ________________________________________________________
Jeg ønsker at afhente barnet i:
København __Ringsted ___ Slagelse____ Nyborg ___
Odense _____Vejle_______ Horsens ____ Århus _____ Ålborg __
Jeg giver ved min underskrift rejseudvalget tilladelse til at indhente oplysninger ved de
offentlige myndigheder, der måtte være relevante i forhold til barnets ferieophold.
Adresse på socialforvaltningen i_______________________________________ kommune
___________________________________________________________________________
Pris kr. 2.400/kr. 2.600. I det nye bogføringssystem vil kassereren sende nærmere
besked om betaling.
Jeg har læst og forstået rejsebetingelserne, som jeg ved min underskrift forpligter mig til at
overholde.
Dato:____________ ______ Bindende underskrift:________________________________
Sendes i udfyldt stand, så den er modtaget SENEST 1. maj 2017 til
Jette Broberg - Liljevej 26 - 7850 Stoholm
Tlf. 23 31 05 54 – Mail: jette.broberg@privat.dk

Tilmeldingsblanketten findes også
på hjemmesiden under børnerejser

Servicesiden
Oversættelse af breve

Såfremt du/I har brug for oversættelse af breve, så kontakt en af lokalgrupperne, som
kender en eller flere rumænere, som kan klare netop den opgave.
Oversættelse kan også ske ved henvendelse til Elena Simonsen på e-mail:
simonsenelena@gmail.com
Der beregnes 25 kr. pr brev.

Privat besøg i Rumænien

Der er kommet nye regler ved besøg uden for transporterne. Når man tager til Rumænien
sammen med Rumæniensprojektet er der ingen ændringer.
Hvis man rejser til Rumænien privat for at besøge sit barn på under 15 år, og ønsker at
tage barnet med ud fra børnehjemmet, skal man fremover bede kontaktpersonen om at
fremsende en børneattest for alle rejsende over 18 år til underskrivning.
Hvis man kommer til Rumænien og børneattest ikke er indhentet, vil det ikke længere
være muligt, at få barnet udleveret.

Hotelophold i Lugoj

Skal du til Rumænien sammen med transportudvalget, kan du bestille hotelværelse via
Brian Schaleck, tlf. 28 72 25 90 eller bruge tilmeldingsblanketten andet sted i bladet.
Har du brug for hjælp eller yderligere information, kan du ringe til:
Brian Schaleck.
Du kan også bestille hotelophold i Lugoj direkte hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på
telefon 0040 256 35 24 40 eller maile til hotellet på
turismdacialugoj@yahoo.com
Husk at meddele, at du er medlem af Rumæniensprojektet.
Al kontakt foregår via Hotel Dacia, da Hotel Timis kun er åbnet for større grupper.
Al henvendelse skal ske på engelsk

Overnatning på Clementina

Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr. person. Dobbeltværelse 100,- kr. pr. nat pr. person.
Rumænske "børnehjemsbørn" bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.
Henvendelse til Tove Andersen
Telefon: 20 30 42 55 / 57 52 70 93
e-mail: benny_f_a@hotmail.com
Konto-nr. 2076 6278981876

Pas

Rumænien er gået over til elektroniske pas. Prisen er steget til 500 kr. for pas til børn fra
6-14 år. Til gengæld er de gyldige i 3 år. Så hvis man inviterer sit barn på ferie, og barnet
ikke har et gyldigt pas, skal man altså lægge 500 kr. oven i prisen.

Brug hjemmesiden
På foreningens hjemmeside kan du finde alle de informationer du har brug for.
Klik ind på www.rp92.dk
Vi forsøger hele tiden at opdatere hjemmesiden, men mangler du noget eller finder fejl, så
kontakt Freddy Christiansen, telefon 40 15 45 95.

Projekt Venskabsfamilier

Som konsekvens af afstemningen på årets generalforsamling om ikke at måtte oppebære
både formandsposten i foreningen og i en projektgruppe, overtager Jette Broberg
formandsposten for Projekt Venskabsfamilier fra Jeanette Dyrup.

TAK

Der skal lyde en stor tak til vores afgående kasserer Mona Ancher, der har ydet en stor
indsats for foreningen, i en periode, hvor der på den økonomiske side har været en stor
turbulens og indkøring af et nyt regnskabssystem.
Heldigvis har Mona påtaget sig opgaven som kritisk revisor.
Også tak til vore to afgående bestyrelsesmedlemmer Annelise Olsen og Grethe
Oddershede, der har ydet en stor indsats, men begge heldigvis fortsætter med at være
ansvarlige for klargøring og åbning på lageret i Lunderskov.

