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Formanden har ordet
Af LISBETH BALSLEV

Efter det turbulente 2018 med afstemning om foreningens nedlæggelse, ligger et nyt og
spændende forenings-år foran os.
Et udtryk for, at vi er en noget slankere forening end tilforn, er at Sydjyllandsgruppen og
Midtjyllandsgruppen har nedlagt sig selv, og at Grethe Oddershede regner med at stoppe
Bunica-projektet til sommer. Et andet er, at vi medio februar var nede på 245 medlemmer,
hvoraf 43 endnu ikke havde betalt kontingent.
Også Udslusningshjemmet Casa Clementina står i en problematisk situation, som Birgit
Christensen vil redegøre for på generalforsamlingen.
Søndag den 24. marts 2019 kl. 12 samles vi atter til ordinær generalforsamling på Skt.
Hans Skole i Odense.
Se alt herom på andre sider i dette Mana in Mana-nyhedsbrev.
Bestyrelsen håber på et talstærkt fremmøde!
Lørdag den 9. februar sagde vi endeligt farvel til lageret ved Jordrup og flyttede alt vores
habengut til en flot – og gratis! – plads hos ”Dit Pulterkammer” på Essen 8 i Koldings
sydlige industrikvarter.
Vores Sjællands-lager forud for transporten i maj bliver hos Shurgard, Herlev
Hovedgade 193, 2730 Herlev.
Det er med stor glæde, at vi har fået Hans Olesen tilbage i Transportudvalget, hvor han
vil stå i spidsen for transporten til efteråret.
Se andetsteds i bladet her om forårstransporten.
Den 20. januar havde bestyrelsen et godt møde med ledende repræsentanter for grupper
og udvalg.
Blandt deltagerne var et par dejlige nye ansigter fra Aarhus, Astrid Ry Vestergaard og
Charlotte Hebbelstrup, som har genoplivet F1-gruppen.
Astrid og Charlotte oplyste, at der pt. er 43 børn på hjemmet. 1/3 har kontaktfamilier, 1/3
har Skt. Georgsgilde, der pakker til dem, og 1/3 forsøger Astrid og Charlotte at skaffe
pakker til.
Gavojdia, som står foran nybyggeri, er også fuldt ud samarbejdspartner igen. Hjemmet
modtager meget gerne pakker med f.eks. køkkenting, håndklæder, sengeudstyr og
læsebøger efter lærernes anbefaling.
Vel mødt i Odense den 24. marts.
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Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Rumæniensprojektet af 1992
Generalforsamlingen vil finde sted:

Søndag den 24. marts 2019 kl. 12.00
Sankt Hans Skole, Skibhusvej 188, 5000 Odense

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 6 som følger:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Orientering fra grupperne/udvalgene

Pause – Der kan købes øl/vand/kaffe – Bestilling se næste side
4.
5.
6.
7.

Forelæggelse af regnskab (vedhæftet som særskilt dokument)
Fremlæggelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år

(vedhæftet som særskilt dokument)

Indkomne forslag
Valg af kasserer
Jette Broberg – modtager genvalg
8.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
Vagn Hansen – Modtager genvalg
9.
Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

Kvittering for kontingentbetaling skal på forlangende forevises ved indgangen, og
stemmeseddel kan kun udleveres når man står på kvitteringslisten. Såfremt man er
forhindret i at deltage, kan fuldmagt afgives til et andet medlem af foreningen.
Et medlem kan dog højst repræsentere 2 stemmer (inklusive sig selv) på
generalforsamlingen. Formular – se næste side – afleveres til dirigenten inden mødet
starter.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest mandag den 11. marts 2019 kl. 12.00.
Forslag vil være tilgængelige på hjemmesiden fra næste dag.
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Fuldmagt
Undertegnede_________________________________________medlem nr. ______________________
giver herved fuldmagt til
Navn_______________________________________________ medlem nr._______________________
til på mine vegne i fornødent omfang af stemme på Rumæniensprojektet af 1992’s ordinære
generalforsamling søndag den 24. marts 2019

Underskrift__________________________________________________________________________
Jfr. foreningens vedtægter § 12 Stemmeret, kan der stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem
højst repræsentere i alt 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingen.

Frokost på generalforsamlingen
Du kan naturligvis selv medbringe din frokost eller du
kan bestille frisksmurte trekant-sandwich fra den
lokale SuperBrugsen.

Sandwich skal bestilles
senest mandag den 18. marts hos
Bodil Donnerup,
tlf. 22 62 28 82 eller på mail: donnerupbodil@gmail.com
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Under § 2 fjernes sætningen:
”at medvirke til, at ethvert barn og på de nævnte institutioner får en dansk kontaktfamilie”
Under § 3 fjernes sætningen:
”Ethvert støttemedlemsskab er personligt”
Sætningen i § 3: ”Et kontaktmedlemsskab kan omfatte flere personer med samme
folkeregisteradresse” ændres til: ”Et medlemskab kan omfatte flere personer med samme
folkeregisteradresse”.
I § 3 fjernes sætningerne: ”For at blive kontaktfamilie til et barn skal man være fyldt 23 år.
Virksomheder har dog kun mulighed for at tegne et støttemedlemsskab”.
Under § 6 punkt 9 ændres ”Valg af 1. og 2. suppleant” til ”Valg af 1. suppleant”.
Under § 9 fjernes afsnittet:
”Udgifterne til fællestransport i forbindelse med rumænske børns ferieophold i Danmark
skal betales af de medlemmer, der benytter fællestransporten. Til brug for arbejdskapital
kan der opspares ca. 15 % af årets rejseudgifter”.
Afsnittet under § 9:
”Udgifterne til de halvårlige pakketransporter til Rumænien skal fortrinsvis dækkes af de
medlemmer, grupper og projekter i foreningen, der benytter transporterne. For pakker fra
kontaktfamilier til deres kontaktbarn er udgiften indregnet i kontingentet. Foreningen
betaler den del af udgifterne, der vedrører transport af generelle donationer til foreningen
og til transport af indsamlede fødevarer til børnehjemmene, der fordeles forholdsmæssigt
til de børnehjem foreningen støtter. Derudover kan der ydes generelle – men ikke
individuelle tilskud til transporterne”
Ændres til:
”Udgifterne til de halvårlige pakketransporter til Rumænien skal fortrinsvis dækkes af de
medlemmer, grupper og projekter i foreningen, der benytter transporterne. Foreningen
betaler den del af udgifterne, der vedrører transport af generelle donationer til foreningen”.
Afsnittet under § 9:
”I tilfælde af restance med kontingentbetaling fra et medlem, vil enhver anden indbetaling
(f.eks. børnerejser, ekstra pakker o.l.) fra dette medlem i første række gå til dækning af
den manglende kontingentindbetaling og resten til en hel eller delvis dækning af andre
formål bestemt af medlemmet”
Ændres til:
”I tilfælde af restance med kontingentindbetaling fra et medlem, vil enhver anden
indbetaling fra dette medlem i første række gå til dækning af den manglende
kontingentindbetaling og resten til hel eller delvis dækning af andre formål bestemt af
medlemmet”.
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Under § 13 ændres sætningen
”Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer” til ”Foreningen ledes af en
bestyrelse på 5 medlemmer”.
Afsnittet i § 13:
”De øvrige 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige år og 2
medlemmer i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen” ændres til:
”De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg i lige år og 1
medlem i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen”.
PS: På valg er i år Jette Broberg og Vagn Hansen, der begge modtager genvalg.

Hjælp til at læsse/losse lastbilen
søndag den 7. april
Har du mulighed for at hjælpe et par timer søndag den 7. april med at
læsse/losse lastbilen, når den skal fyldes på Sjælland/Herlev
og tømmes i Jylland/Kolding.
Ring til Søren for Jylland på telefon 72 66 23 87
eller
Freddy for Sjælland på telefon 40 15 45 95

Blanketter til pakkerne
Husk at sætte den udfyldte blanket A eller B på pakkerne
med tydelig angivelse af modtagers fulde navn.
Blanket A1 og B1 sendes til Søren Martin Sørensen,
Engvej 7, 6230 Røde Kro
senest mandag den 8. april 2019.
Blanketterne er vedhæftet som særskilte dokumenter.
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Forårstransporten 2019
Forårstransporten 2019 finder, som tidligere meddelt, sted i uge 19, dvs. 5. til 11. maj og
vil blive afviklet anderledes end vi tidligere har udført.
Lageret i Kolding er opsagt og vi har derfor fundet en anden arbejdsgang og andre depoter
at opsamle, sortere og få afsendt de mange kasser og effekter til børnehjemmene i Lugoj
på.
Vi har lejet lagerplads til:
Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Essen 8A, 6000 Kolding
og
Lager-Sjælland, Shurgard/Herlev, Herlev Hovedgade 193, 2730 Herlev
Vær opmærksom på, de forskellige indleveringssteder og tider.

Jylland/Fyn:
Pakker til forårstransporten kan afleveres i Århus søndag den 7. april mellem kl. 10 og 11
på Johannesgården, Sct. Johannes Allé 1, Århus C eller efter nærmere aftale med Ernst
Jensen på telefon 50 40 52 07.
Pakker kan afleveres på det nye opsamlingssted Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Essen
8A, 6000 Kolding, tirsdag den 2. april og torsdag den 4. april mellem kl. 16 og 18 og
søndag den 7. april mellem kl.12 og 16.

Sjælland:
Pakker kan indleveres hos Dorthe Iversen, Holbæk, men dog kun efter aftale på telefon
23 24 80 83 og senest 6. april.
Børneshoppen Søborg Hovedgade modtager pakker i åbningstiden indtil torsdag den
4. april, men dog kun efter aftale med Sille på telefon 38 60 87 06.
Pakker kan afleveres på Shurgard, tirsdag den 2. april og torsdag den 4. april mellem kl.
16 og 18 og søndag den 7. april kl. 9.00 direkte på lastbilen til Jylland.
Bemærk: Lageret på Tornerosevej (Mona Ancher) er lukket.
Alle pakker bliver kørt til Lager-Jylland søndag den 7. april og sorteres her til
destinationerne i Lugoj.
Lastbilerne pakkes torsdag den 2. maj og er fremme i Rumænien mandag den 6. maj.

VIGTIGT
Det er vigtigt, at ALLE kasser mærkes tydeligt på ALLE sider med nedenstående initialer
for den enkelte institution.
Vi har ikke så megen lagerplads at sortere på, så derfor er tydelig afmærkning vigtig.
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Vi anmoder vore medlemmer til fortrinsvis at bruge banankasser og i mindre omfang
flyttekasser.
Bruges flyttekasser skal de være fyldt helt ud, ellers er de ikke stabile nok.
Børne-lifte kan sendes, hvorimod vi på denne tur, ikke kan medtage møbler, cykler eller
andre større effekter, indtil vi ser, hvordan de nye lagerfaciliteter fungerer.
Husk! Ingen pakker/kasser over 25 kg.
Skriv venligst tydeligt og STORT på alle fire sider af pakkerne.
Der må ikke uden aftale bruges andre betegnelser.

L
LF
LU
A
BL

=
=
=
=
=

Clementina
Lugoj Familier
Lugoj Udeboende
Akuthjælp – Kun efter aftale med Mona Ancher telefon 42 17 12 13
Bunica – Kun efter aftale med Grethe Oddershede, telefon 21 26 64 53

OPC = Old People Center – Gruppepakker
F1
G

= Efter aftale med Astrid Vestergård, telefon 20 21 93 10,
= Gavojdia – Kun gruppepakker

CP11
CP11 A
AOH
R
RS
T

= Recas
= Recas School
= Timisoara

Vigtige datoer:
Åbent på lager-Sjælland/Herlev 2. april og 4. april kl. 16-18 og søndag den 7. april kl. 8-9
Åbent på lager-Jylland/Kolding 2. april og 4. april kl. 16-18
Pakkeindlevering i Børneshoppen/Søborg senest 4. april
– Dog kun efter aftale med Sille på telefon 38 60 87 96 eller 29 72 96 30.
Pakkeindlevering i Holbæk senest 6. april – kontakt Dorthe på telefon 23 24 80 83
Pakkeafhentning i Århus 7. april – kontakt Ernst på telefon 50 40 52 07
Pakkeindlevering på lager-Jylland/Kolding 7. april mellem kl. 12 og 16.
Hilsen TRANSPORTUDVALGET
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HVEM ER HVEM

STÅENDE UDVALG

Foreningens kontoradresse:

Transportudvalg
Søren Martin Sørensen
Engvej 7, 6230 Rødekro
T: 72 66 23 87
E: sorenmartin@outlook.com

Kontoradressen følger formandens.
E: rp92.dk@gmail.com
www.rp92.dk

Kassereren:

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Freddy Christiansen
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

Foreningens bank:

Nordea Bank, Odense filial
Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C

Ernst Bech Jensen
Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07
E: ernstbechjensen@gmail.com

RP92 kontonr. 2076 – 0270 989 012

BESTYRELSEN
Lagerudvalg
Jylland:
Grethe Oddershede
T: 21 26 64 53
E: grod@mail.tele.dk

Formand
Lisbeth Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 60 88 40 76
E: balslev@mail.tele.dk

Sjælland:
Freddy Christiansen
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

Næstformand
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Nyhedsbreve
Freddy Christiansen
Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95
E: freddy.vanlose@gmail.com

Kasserer
Jette Broberg
Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54

PR-udvalg
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
E: balslev@mail.tele.dk

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Sekretær
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
E: balslev@mail.tele.dk

Fundraisingudvalg
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Bestyrelse
Vagn Petersen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Hjemmesiden
Astrid Ry Vestergaard
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10,
E: astrid-ry@hotmail.com
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F1
Astrid Ry Vestergaard
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10,
E: astrid-ry@hotmail.com

PROJEKTGRUPPER
Udslusningshjem Casa Clementina
Birgit Christensen
Vejrmosegårds Allé 98, 7000 Fredericia
T: 75 94 28 46
E: ejnerbirgit@pc.dk
Bank: Kto.nr. 2076 – 6278 981 876

Timisoara gruppen
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Bunica Projekt (Bedstemødre)
Grethe Oddershede
Centervej 1G, 6000 Kolding
T: 21 26 64 53
E: grod@mail.tele.dk

Recas gruppen
Birte Krøgh Martinsen
Ingevej 26, 2740 Skovlunde
T: 44 91 58 02
E: p.martinsen2410@mail.dk

Projekt Venskabsfamilier
Jette Broberg
Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54
E: jette.broberg@privat.dk

REGIONALE GRUPPER
Fynsgruppen
Jeanette Maria Dyrup
Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20
E: jeanette@jeanettedyrup.dk

Projekt uddannelse
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34
E: balslev@mail.tele.dk

Københavnergruppen
Mona Ancher
Rytmevej 5 B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13
E: mona.ancher@gmail.com

Projekt sko og briller
Lisa Haas
Bygvænget 8, 3390 Hundested
T: 66 18 31 19 - M: 21 26 81 11
E: lisahaas@hotmail.dk

Holbækgruppen
Dorte Iversen
Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com

Projekt Akuthjælp
Mona Ancher
Rytmevej 5B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13
E: mona.ancher@gmail.com

Midtjyllandsgruppen
Tage Rehmeier
Siriusvej 33, 8700 Horsens
T: 40 42 77 02
M: mail@porsgaard.dk

Butiksudvalg Søborg
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96
E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Børneshoppen
BØRNEHJEMSGRUPPER

. . . i Søborg har brug for flere
hænder!

CP11
Guxi Maria Abel
Polensgade 5 B, 2300 København S
T: 30 20 19 08
E: guxina@gmail.com

Har du mulighed for at give en hånd med et
par timer en gang imellem,
hører vi meget gerne fra dig.
Ring til Sille på tlf. 38 60 87 96
for at høre, hvad du kan hjælpe med!

CP11 Adult
Dorte Iversen
Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56
M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com

Læs mere på
http://www.rp92.dk/?page_id=200
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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, hvor du også kan få yderligere information.
Du kan også bestille hotelophold i Lugoj direkte hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på
telefon 0040 256 35 27 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.

Værelser på Casa Clementina
Det er personalet på Casa Clementina, der står for udlejningen af danskerværelserne.
Prisen for eneværelse er 100 lei (20€) pr. nat. For flere i samme værelse er lejen 70 lei
(13€) pr. person pr. nat.
Rumænske børnehjemsbørn bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.
Pengene betales direkte til personalet under opholdet eller ved afrejse, og de vil helst
have betalingen i lei.
Reserveringen kan ske på e-mail: asociatiaclementina@gmail.com
eller på telefon 0040 256 350305.
Mange hilsner
Birgit Christensen
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