
DEH-bestyrelsesmøde fredag den 26. september 2008. 
 
Sted: Ved Glyptoteket 6, kld., 1575 København V. 
 
Tilstede: Flemming Rasmussen, Henrik Haubro, Hans Henrik Christensen, Henning Sletved, Ove 
Lund, Knud-Erik Sabro og Lise From. 
 
Afbud: Poul Roepstorff og Anse Leroy 
 
Dagsorden: 1. Siden sidst 

– Orientering 
Fra projekterne: 
Flemming Rasmussen orienterede om Aurel og Eugens ophold på Egmonthøjskolen, 
hvor de deltager i et kursus mhp uddannelse af handicaphjælpere.  Begge de unge 
mennesker er faldet godt til på Egmonthøjskolen og meget interesserede.  Også fra 
skolens side er man tilfredse med indsatsen for at lære noget. 
Hans Henrik Christensen orienterede om Laos-projektet. Der er kommet nogle 
flere, der vil være med til at støtte uddannelsesinitiativet, og HHC tager til Laos fra 
medio november 2008 til februar 2009.   
Henrik Haubro orienterede om det videre forløb for projektet i Rusland (se også 
HusInformation). Aktiviteterne kører efter planen, og der er studiebesøg i England i 
november. DEH skal have et besøg i maj 2009. 
Lise From orienterede om, at der er sendt ansøgning til EU mhp. fortsættelse i 2009 
af EU-websiten for NGO’er og andre der deltager i civilsamfundsudviklingen. 
Henrik Haubro orienterede om projekt Vita, hvis formål er den revitalisering af Det 
Europæiske Hus, som er så hårdt tiltrængt. Dette er ikke gået lige efter planen, men 
det forsøges at komme ”fra kaj”. 
 
HusInformation 
Nr. 3/2008 er med nogen forsinkelse ved at være klar til tryk, således at der kan 
pakkes med klar til udsendelse den 10. oktober.  Hans Henrik gi’r en hånd med ved 
pakning sammen med Signe, Henrik og Lise. 
 
Vinsalg 
Flemming Rasmussen orienterer om salg af rumænsk vin og bulgarsk champagne til 
foreningens medlemmer, hvor hele overskuddet er et velkomment bidrag til 
foreningens arbejde.  

 
2. Økonomi: 

Salg af vin mv til jul for at skaffe indtægter: 
Drøftelse om vi igen i år skal holde ”åbent hus” i nogen timer på kontoret en lørdag 
eftermiddag i december, hvor medlemmer vil have mulighed for at smage og købe den 
gode vin og champagne, gode gaveideer. 
 
Indtægtsgivende aktiviteter – idéer? 
Under dette punkt var der idé om muligheden for, evt. i samarbejde med Politiken 
Plus at arrangere en event-aften.  
 



                 3. Aktiviteter i Det Europæiske Hus: 
 

Hvad skal DEH arbejde på at udvikle i de kommende måneder? 
Se ovennævnte om indtægtsgivende aktiviteter. Desuden vil der være fokus på at 
skrive multihus-projekt i Rumænien samt opfølgning på Rusland, Belarus og 
Danmark. 
 
Forslag fra bestyrelsesmedlemmer (som de selv vil være aktive med). 
Se ovennævnte. 

 
3. Eventuelt: Intet under dette punkt. 
 
4. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

Aftalt til tirsdag den 9. december kl. 16 – 19.  
 
 
 
 
 
Ref. Lise From 

  
 

 


