
 

 1 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde den 19. marts 2009 kl 17-19, Ved Glyptoteket 6, Kbh 
 
Deltagere: Lise From, Henning Sletved, Hans-Henrik Christensen, Poul 
Roepstorff, Ove Lund, Henrik Haubro samt Lene Petersen 
 
Afbud fra: Knud-Erik Sabroe, Flemming Rasmussen 
Fraværende: Anse Leroy 
 
Ordstyrer: Ove  
Referent: Henrik  
 
1. Orientering siden sidst 
 

� Storstrøms sektion  
I Flemmings fravær orienterede Henrik om, at gruppen nu er 
kommet i gang og ved sidste møde havde været 17 deltagere. Der 
arbejdes fortsat på at samle penge ind til ”multihuset” i 
Rumænien og at få beskrevet projektet i detaljer. Referater fra 
møderne kan ses på hjemmesiden. 
Taget til efterretning. 
 

� Belarus 
Lene orienterede om, at konsortiet omkring civilsamfundsudvikling 
i Hviderusland er ved at være på plads. Der havde været møder 
med LOF, desuden møde med andre partnere i Lithauen. Og i 
slutningen af marts var der møde i EU/Brussels. Desuden var 
projektet om patient rettigheder godkendt og afventer underskrift 
alene på kontakten. Web side projekt afsluttes formelt i dette 1. 
kvartal/2009. 
Taget til efterretning. 
 

� HusInformation 
Mange komplimenter til Henning for hans redaktørarbejde. 
Henning fortalte om det store arbejde, det havde været for ham, 
og at billedredaktion ikke var optimal ift. artiklerne, ligesom der 
var nogle tekstuelle smuttere i opsætningen ind imellem. Disse 
havde han dog ikke ansvaret for. 
 
Lise fortalte om sin artikel til bagsmækken, hvor hun havde 
forsøgt at tage fat på ”dobbeltheden” i tiden. f.eks. at der er brug 
for udstødte for, at vi andre kan føle os gode. Dette syntes Lise, vi 
skulle gøre mere ud af i de kommende numre.  
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Poul mente, det måske ville være mere i form af en kronik i en 
avis.  
Ove foreslog, at vi skulle syntes vi skulle mødes og udvikle 
begrebet.  
Det blev besluttet at mødes om udvikling af temaet 

den 2. april kl. 13 
den 29. april kl. 17 

 
Henning kunne ikke på nuværende tidspunkt sige, om han kunne 
påtage sig det meget arbejdskrævende hverv som redaktør for 
næste nummer af HusInformation. Lene gav tilsagn om at lave 
layout og billedredaktion. 
Taget til efterretning. 
 

 
� Projekter 

o Henrik orienterede kort om besøg fra Rusland i Danmark 
fra 2-9. maj (empowerment projektet). 
Taget til efterretning 

o Henrik orienterede kort om rejsemuligheden til Altai ifm. 
med Sibirisk Socialt Forum  
Taget til efterretning 

o Henrik orienterede kort om, at DEH skulle søge at 
udnytte de muligheder, der er for EU støttede projekter, 
f.eks. ifm. vort samarbejde og støtte til Club House i 
Kosova. Bestyrelsen enige herom, og Lise vil tage 
kontakt til Anse om Kosova. 

 
� Ny aktivitet 
Poul fortalte om, at han gennem sin søn nu var blevet involveret i 
pro bono juridisk rådgivning af flygtninge (f.eks. i Sandholm), og 
at de nu var fire advokater, der var involveret. Men de havde brug 
for et sted at være, og DEH’s lokaler ville være gode. De mødes 
fredage fra kl. 17-19. 
 
Bestyrelsen enige i dette ville være godt, og Poul fik nøgler til 
kontoret. 
 
Aktiviteten er endnu så ny, så man vil på et senere tidspunkt tage 
aktivitetens bidrag til DEH’s omkostninger med. Det kunne være 
de involverede kunne se formålet med at være en del af DEH eller 
på anden måde støtte op. 

 
2. Økonomi 
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Henrik omdelte udkast til regnskab 2008, som revisoren netop var blevet 
færdigt med dagen før. (I øvrigt en stor tak for denne indsats.) 
Henrik gennemgik ganske kort regnskabet, som i og for sig var ok, men der 
var fortsat brug for at skaffe flere midler, så DEH kan få afviklet sin gæld 
fuldstændigt.  
 
Og der er naturligvis god brug for flere medlemmer. 
 
Desuden er der brug for at styrke indsatsen for kontingentindbetalinger. 
Drøftelse af problematikken omkring de faldende kontigentindbetalinger fra 
medlemmerne. Hans Henrik påtager sig denne opgave og vil umiddelbart gå 
i gang med at finde en måde at ”rykke” for kontingent, som ikke virker 
forkert. 
 
Bestyrelsens medlemmer ser regnskabet igennem og kommenterer inden 
generalforsamlingen den 28. april til Henrik, hvis der er spørgsmål/ 
bemærkninger. Ellers forelægges regnskabet på generalforsamlingen 
således. 

 
 
3. Generalforsamlingen 2009  

Der var ingen nye forslag. 
 
Det indstilles til generalforsamlingen at fastholde kontingentet på 150 kr. 
Kasseren bemyndiges til at lave forslag til budget 2009 på grundlag af 
budget 2008; det udsendes til bestyrelsens medlemmer før general-
forsamlingen. 

 
4. Eventuelt 

Lise orienterede om, at der var lavet Dvd’er af de videofilm, DEH havde 
f.eks. fra Rumænien (sponseret for DEH). Lene fortalte, at man også havde 
nogle spændende film fra Hviderusland.  
 
Lise foreslog, at man lavede en filmaften i lokalerne, hvor man kunne se 
nogle disse. Ove foreslog, at det blev undersøgt, om man kunne lave kopier 
og sende til medlemmerne.  

 
 
 
Ref. HH/20. marts 2009 

 
 
 


