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Den 9. december 2012 var der valg i Rumænien, og den sid-
dende socialistiske regering under ledelse af statsminister
Victor Ponta fik styrket sin position og har sat sig solidt på
magten. Det har bl.a. betydet, at der er blevet skiftet ud
blandt lederne i offentlige virksomheder. Ud med modstan-
derne og ind med egne folk.

Direktøren for Orsova Hospital dr. Lucian Vadastreanu har
aldrig lagt skjul på, at han er modstander af socialisterne,
som han anser for nært beslægtet med de tidligere kommu-
nister, og det har nu kostet ham direktørstillingen. Lucian og
han kone Mariana er fortsat læger på hospitalet, men der er
ansat en tidligere militærlæge som ny direktør.

På den baggrund har styregruppen i FSR besluttet at indstille
hjælpen til Orsova hospital. Det har vi meddelt dr. Lucian, og
vi har bl.a. skrevet således til ham: ”Den hjælp, vi har ydet
Orsova hospital gennem mange år, har altid været baseret
på den tillid, vi har haft til dig, og det gode samarbejde, vi har
haft med dig som direktør. Tilliden har givet os tryghed, og
det gode samarbejde har betydet, at de projekter, vi har del-
taget i, altid er blevet gennemført hurtigt, effektivt og billigt.
Uden denne tillid til hospitalsledelsen kan vi ikke fortsat yde
hjælp.”

Hobro Rotaryklub, der har doneret meget udstyr til hospitalet,
har indtaget samme holdning.

Heldigvis er hospitalet i dag – p.gr.a. de mange donationer -
et veludstyret hospital efter rumænske forhold, så en pause i
donationerne vil ikke medføre stor skade.

I styregruppen overvejer vi i øjeblikket hvilke projekter, vi
skal sætte i stedet for hospitalet. Mest nærliggende er nok at
støtte unge under uddannelse, f.eks. i form af legater til stude-
rende fra ”vores” område. Det må der være fremtid i.

  Formanden har ordet

Jørgen Günther Schmidt

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Sverigesgade 10
4690 Haslev

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Vi kan allerede nu afsløre, at årsmødet i 2014 bliver

den 15. marts kl. 14.00

 igen på
Slagelse Centralbibliotek

Stenstuegade 3
4200 Slagelse

Styregruppen ønsker alle en glædelig påske

I år falder påsken sent i Rumænien.
Påskedag er den 5. maj
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Kære venner.

Vi har nu taget hul på et nyt år, faktisk foreningens 10. år, og
jeg vil  gerne benytte lejligheden til igen at takke jer for den
vedvarende hjælp, vi har fået fra Foreningen til støtte for
Rumænien og dens medlemmer.

På vegne af de rumænske familier vil jeg gerne takke alle de
92 danske familier, der er involveret i adoptionsprogrammet,
takke dem for deres hjælp, både økonomisk og moralsk. Vi
er alle klar over, at der er en masse økonomiske problemer,
men de fleste af jer har stadig fundet midler til at hjælpe.

De sidste par år har vi gennemført et meget værdifuldt projekt.
De danske familier har besøgt deres adopterede rumænske
familier. Det betyder meget for familierne her at se, hvem der
hjælper dem og få en tættere kontakt. Mange tak til alle de
medlemmer, der har grebet denne chance og været med her.

Jeg vil atter gerne understrege, at udover den økonomiske
hjælp, som I giver hver familie, er den moralske hjælp også
en vigtig faktor. Familierne her er glade for, at deres venner i
Danmark tænker på dem og bekymrer sig om dem. Også
tak til styregruppen for alt deres arbejde og støtte.

Tak til jer alle sammen. Må det blive et godt og blomstrende
2013.

De venligste hilsner
Marian

En hilsen fra Marian til årsmødet den 9. marts

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

Støt vore annoncører, de støtter os

Rotary Danmark

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Lions Club Suså Gustav Wiedsvej 17
4700 Næstved
+45 55751454
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Foreningen til støtte for Rumænien
 – af 2003

Referat af årsmødet den 9. marts 2013.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg til styregruppen
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Formand for styregruppen, Jørgen Günther Schmidt, bød
velkommen og gennemgik dagens program, hvorefter
generalforsamlingen startede.

Ad 1. Bestyrelsens forslag til dirigent blev godkendt, Karsten
Hjort blev valgt. Karsten takkede for valget og kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i god
tid, 10/1-2013. Dagsordenen blev oplæst.

Kontingentindtægt 22.200,00
Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md. 15.975,00
Anvendt til adoptioner 129.360,00
Bidrag fra adoptanter 130.575,00   +1.215,00
Anvendt til nødpulje 10.326,03
Gavebidrag hertil                            6.790,00             -3.536,03
Renter Danske Bank   92,77
Annonceindtægter                                                  +2.500,00

38.446,74
Kørselsgodtg., Marian og Alin 8.400,00
Porto og kontorartikler 2.278,08
Møder 1.562,00
Tak for hjælpen-gaver 2.679,59
Hjemmeside og bankgebyrer 2.339,99 -17.259,66

Tilovers til eget bidrag til juleturen 21.187,08
Omkostninger ved juletur 31.865,54
Modtagne tilskud til juletur 12.460,97 -19.404,57

Resultat af primær drift +1.782,51

Modtagne, ikke øremærkede gavebidrag +11.160,00
Modtagne, øremærk. gavebidrag 0,00
Hensat til Sain Marian 0,00 0,00
Mad og brænde til hospitalet 0,00
Gavebidrag hertil 0,00 0,00
Anvendt til hospitalsprojekt 104.258,40
Gavebidrag hertil 92.000,00 -12.258,40
Anvendt til Dubova Skole 2.210,00
Gavebidrag hertil 2.210,00 0,00
Gaver til adoptionsfamilier 19.711,00
Gavebidrag hertil 19.711,11 0,00
Gaver til Dubova Kirke 0,00
Modtaget hertil 0,00 0,00
Fragt med bussen til Orsova -2.287,00
Rejseudgifter 17.714,00
Rejseindtægter 17.715,00 1,00

Resultat -1.601,89

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2012 til
31.12.2012
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Ad 2 og 3. Punkterne for Formandens beretning og Kassere-
rens (Aase Krüth Nielsen) fremlæggelse af det reviderede
regnskab blev behandlet under samme punkt.

Aase gennemgik og kommenterede de enkelte poster i den
omdelte resultatopgørelse.  Oplyste at vi har 188 medlemmer,
som har betalt og 92 adoptionsfamilier (styregruppen har
besluttet, at vi max. har kapacitet til 100). Oplæste hilsner
fra Marian (vores mand i Rumænien, som udtrykte stor tak
for støtte og hjælp) samt fra sidste års foredragsholder,
psykolog Delfina, som nu bor på Samsø. Omtalte bl.a. jule-
pakketuren og nødpuljen samt donationer til bl.a. skolen m.m.

Jørgen fortalte om donationer af bl.a. PCer og kørestol, trans-
porteret til Rumænien pr. sædvanlig ugentlig bus. Hospitals-
projektet med nyt tag til de nyligt renoverede afdelinger.
Beløbet er bl.a. fremskaffet ved hjælp af Brand af 1848-Fond,
som har givet kr. 50.000,- samt kr. 40.000,- givet som fore-
løbigt lån fra Suså Lions indtil vi får penge fra tipsmidlerne. Vi
kan dog beholde pengene, hvis vi ikke får dem fra Tipstje-
nesten, der er søgt, men endnu ikke har givet tilsagn.

Tak til alle, der deltog i vores årsmøde. Vi var desværre løbet
ind i en periode med sygdom og afbud af anden årsag. Jeg
havde fået afbud fra 21, der ellers plejer at være med.

Ingen tvivl om, at Lailas kaffebord har en stor del af æren for,
at vores årsmøde tiltrækker så mange medlemmer.

Lotteriet gav 2.000,00 kr, kaffebordet 1.200,00 kr. og så fik
vi 700,00 kr. i gavebidrag. Tak

                 Aase Krüth Nielsen

Tak for en
 hyggelig

eftermiddag
og på

gensyn
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Jørgen orienterede ligeledes om den nye politiske situation i
Rumænien efter valget. Demokratiet har barske vilkår nu,
hvilket har betydet, at Lucian er blevet fyret som hospitals-
direktør og er blevet erstattet af en partifælle fra regerings-
magten.  Foreningen har derfor konkluderet, at vi ikke frem-
over kan støtte hospitalet, idet alle de tidligere donationer
har været baseret på det gode samarbejde og den gensidige
tillid til Lucian og hans kone. Dette har vi meddelt Lucian.
Lucian har svaret med beklagelse af situationen i Rumænien,
har takket varmt for al den støtte, som er givet til sygehuset
samt for det gode venskab, som har varet i mange år. Håber
på en fremtidig politisk situation efter europæiske standarder,
så samarbejdet kan genoptages. Foreningens medlemmer
er selvfølgelig altid velkomne dernede, så det personlige
venskab kan fortsætte og plejes. Foreningens bestyrelse
konkluderer, at vi ser tiden an.

Jørgen fortsatte med spørgsmål om hvad vi så skal støtte.
Skal vi støtte studerende fra fattige familier? Hjælp til beboerne
i den uddøende by Baia Noua, så de kan flytte? Der er projekter
nok dernede.

Regnskab og beretning blev godkendt med applaus.

Ad. 4. Valg til styregruppen. På valg var Aase Krüth Nielsen,
Jørgen Günther Smidt og Karsten Hjort. Alle blev genvalgt.
Suppleanterne, Karen Rasmussen og Tina Stub blev ligeledes
genvalgt.

Ad 5. Valg af revisor. På valg var Bente Kubert, som blev
genvalgt og Maja-Lene Mogensen blev genvalgt som revisor-
suppleant.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet for det
kommende år blev uændret, kr. 150,- for et enkelt med-
lemskab og kr. 200,- for par.

Ad 7. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Så er der gang i lodtrækningen og uddeling af
gevinster

 Tid til kaffe/te og lækre kager
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Ad 8. Eventuelt.

Jørgen Günther Schmidt takkede Aase og Jørgen for det store
arbejde, som de gør for foreningen og den gode sags tjeneste.
Uden dem – ingen forening!

Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

Tak til Familierne Ipsen og Hemmingsen, som stiller biler til
rådighed til julepakketurene.

Tak til Ruth og Vagn Jensen, som er med på julepakketurene
og som har arrangeret dagens lotteri. Der var gode chancer
for gevinst, idet der var skænket 43 gaver til dette formål.

Tak til Laila Neermann Pedersen, som igen i år havde bagt
kager og arrangeret kaffebord. Indtægterne ved salg af kaffe
og kager går ligeledes til foreningens kasse.
————————————————————-
Dirigenten kunne slutte generalforsamlingen i god atmosfære.
Efterfølgende nød vi alle kaffebordets lækkerier, spændingen
ved lotteriet og så alle Aase og Jørgens interessante og smuk-
ke lysbilleder fra Rumænien.

Der skal også være tid til „hyggesnak“

Ref. Maja-Lene Mogensen
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Ruth (til venstre) havde lige fået nyt knæ

og Hanne (til højre) havde været i nærkontakt med sin nabos
gedebuk

Nærkontakt

Der blev også solgt øl og vand


