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Rp92 og Corona
Af LISBETH BALSLEV, Formand

Som alle andre er RP92 benhårdt ramt af corona-epidemien.
Forårets ordinære generalforsamling såvel som transporten til Rumænien måtte aflyses.
Og i Lugoj er processen omkring Teofanias overtagelse af Udslusningshjemmet
Clementina gået i stå.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan coronaen udvikler sig i de kommende måneder.
Pt. er Rumænien blandt de rødlistede EU-lande på Udenrigsministeriets liste.
Men hvor længe? Smittetallene går lige nu den forkerte vej stort set over alt.
Dette til trods har bestyrelsen besluttet at indkalde til ordinær generalforsamling søndag
den 13. september 2020. Læs meget mere herom andet steds i bladet.
Og bestyrelsen har besluttet at planlægge en transport i uge 44, dvs. 26.-30. oktober –
og håber på det bedste.
Vores lager i Kolding er stærkt fyldt op efter den senest aflyste transport. Vores
samarbejdspartner, EUC Lillebælt, har lovet at køre for os, hvis det bliver muligt. Bliver det
ikke tilfældet, har EUC Lillebælt lovet at køre for os til foråret.
I begge tilfælde vil det være sidste gang, chaufførskolen har mulighed for at køre for os.
Børnepakker
Bestyrelsen har modtaget krav fra Børnedirektoratet i Timis Amt, om at børnepakker til
næste transport kun må indeholde NYE varer, intet brugt, og skal være desinficerede
(gassede). Ydermere skal pakkerne henstå på aflæsningsstedet i 10 dage, før de må
åbnes. Bestyrelsen kan kun beklage disse besværligheder.
Bestyrelsen vil finde et firma, der kan påtage sig desinficering.
Vi kan glæde os over, at vi fortsat har vores lager på Dit Pulterkammer i Kolding gratis.
Og at vi har en aftale i stand med lagerhotellet Shurgard i Herlev.
Pga. af de nye krav fra Rumænien må der ikke bringes pakker til Børneshoppen.
Uddannelsesfonden
Bestyrelsesmedlem Vagn Hansen har accepteret at stå som ny formand for
Transportudvalget. Tak for det.
Da ansøgninger til Uddannelsesfonden stort set er gået i stå, har bestyrelsen besluttet
at tilbageføre foreløbig halvdelen af sin formue på ca. 200.000 kr. til Butiksudvalget, som
vil fordele videre i foreningen.
Med håbet om en fortsat god sommer til alle og om god tilslutning til
generalforsamlingen,
hilsen Lisbeth Balslev.

Generalforsamlingen
Dagsorden til årets generalforsamling er vedhæftet
som et særskilt dokument.
Regnskabet er vedhæftet som et særskilt dokument.

Efterårstransporten
Efter aflysningen af forårstransporten er det bestyrelsens håb, at efterårsturen kan
gennemføres.
Men alting er stadig meget usikkert. Følg derfor med på foreningens hjemmeside i den
kommende tid, hvor der informeres om den seneste udvikling.
P.t. - 31. juli 2020 - fraråder Udenrigsministeriet al unødig indrejse til Rumænien. Vi har
også hørt fra vores kontaktperson i Lugoj, at situationen ikke ser så lys ud med hensyn til
at modtage pakker og ikke mindst at kunne besøge børnene.
Vi planlægger dog efter, at efterårsturen finder sted i uge 44, dvs. 26. til 30. oktober.
Og efter følgende tidsplan:
Vi har lagerfaciliteter i:
Lager-Jylland, på ”Dit Pulterkammer”, Essen 8A, 6000 Kolding
og
Lager-Sjælland, på Shurgard/Herlev, Herlev Hovedgade 193, 2730 Herlev
Jylland/Fyn:
Pakker til efterårstransporten kan afleveres i Århus søndag den 27. september 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 også afleveres direkte på Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Essen 8A,
6000 Kolding, søndag den 27. september mellem kl.12 og 16.
OBS! Der er kun åben for pakkeindlevering denne ene dag
Sjælland:
Pakker kan indleveres hos Dorthe Iversen, Holbæk, men dog kun efter aftale på telefon
23 24 80 83 og senest lørdag den 26. september.
Børneshoppen Søborg Hovedgade kan IKKE, som de plejer, modtage pakker.
Pakker kan indleveres på Shurgard/Herlev uge 35, 36, 37, 38 og 39 dog først efter aftale
med Freddy Christiansen på telefon 40 15 45 95.
Pakker kan også afleveres på Shurgard/Herlev søndag den 27. september mellem kl. 8.00
og kl. 9.00 og direkte på lastbilen til Jylland.
Alle pakker bliver fra Sjælland og Jylland/Fyn kørt til Lager-Jylland søndag den 27.
september og fordeles her til destinationerne i Lugoj.
Lastbilerne pakkes fra Lager-Jylland onsdag den 21. oktober og er fremme i Rumænien
mandag den 26. oktober.
Vi følger de tidligere procedurer med hensyn til angivelse af pakkevægt, antal, mærkning
samt navn på modtageren og blanketten indsendes til formanden for transportudvalget:
Vagn Petersen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj,
tlf. 38 60 87 96 - mail: vagn.hansen@tdcadsl.dk.

Blanketter kan hentes på www.rp92.dk.
Medlemsinformation/udvalg/transportudvalg og transport.

Pakkemærkning
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
= Recas
RS = Recas School
T
= Timisoara

BEMÆRK
Alle informationer i dette Nyhedsbrev, er skrevet på baggrund af den viden og de
udmeldelser, der er udsendt fra myndighedernes side.
Opdateret lørdag den 15. august 2020.
Tingene kan hurtigt ændre sig.
Følg foreningens seneste dispositioner på hjemmesiden www.rp92.dk

Formand

Kasserer

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

Jette Broberg,
Liljevej 26,
7850 Stoholm
T: 23 31 05 54, E:
kasserer.rp92.dk@gmail.com

Næstformand

Sekretær

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

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

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

