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Kære medlemmer af Rumæniensprojektet af 1992.
Vi er havnet i en helt speciel force majeure situation på grund af det omsiggribende
angreb af coronavirus.
Ingen ved endnu, hvor længe epidemien vil rase.
Eksperter forudser, at sygdommen i Danmark vil kulminere sidst i april og i hvert fald vare
ved til juni-juli.
Generalforsamlingen
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi - uagtet hvad vores vedtægter tilsiger – må aflyse
den ordinære, årlige generalforsamling søndag den 19. april.
Foreløbig er generalforsamlingen udsat til tidligt efterår 2020.
Nærmere besked herom vil komme, når vi ved mere om epidemiens varighed.
Forårstransporten
Samtidig har bestyrelsen besluttet at aflyse forårstransporten 2020.
Vores samarbejdspartner EUC Lillebælt i Fredericia er, som alle andre uddannelser, lukket,
og der er ingen udsigt til, at de vil kunne køre for os i maj.
Rumænien er også ramt af virusangrebet.
Transporten er derfor udsat til foreløbig en gang i efteråret.
Vi opretholder vores centrallager hos Dit Pulterkammer i Kolding.
Stor, stor tak til lederen Bjarne Christensen for den forståelse, han udviser vores lille ngo.
De varer, som vores medlemmer måtte have planlagt at få med forårstransporten, beder
vi om, at man så vidt muligt beholder hjemme indtil – foreløbig – efteråret.
Børneshoppen i Søborg er også lukket på ubestemt tid.
Clementina
Angående Udslusningshjemmet Clementina oplyser Birgit Christensen, at status dags dato
er, at Casa Clementina Boarded nu er på plads, så afhændelsesprocessen kører.
Den rumænske ngo Teofania har fundet en ny sagfører, og i denne uge vil hjemmets
kommende leder, Alin, sammen med denne sagfører få gang i overtagelsen.
Pr 1. april overtager Teofania alle økonomiske forpligtelser.
Vi mangler endnu at have overblikket over vores samlede pengebeholdning dernede.
Den vil blive opgjort pr 1. april.
Kære medlemmer, keep smiling!, nyd trods alt foråret og pas godt på jer selv.
RP92 lever og vender stærkt tilbage, når vi er kommet over på den anden side af
virusangrebet.
Er der nogen, der har presserende spørgsmål, kan man henvende sig til formanden på tlf.:
60 88 40 76 eller email: balslev@mail.tele.dk
På bestyrelsens vegne,
Lisbeth Balslev, formand.

