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REFERAT – bestyrelsesmøde 2022-03-08 

Til stede: 

Mikkel Xavier (MX) 

JP Andersen (JP) 

Flemming Dybbøl (FD) 

Frank Jull Ludvigsen (FL) 

Bjarne Krog (BK) 

Den samlede bestyrelse var fremmødt. 

Inden mødet rigtigt gik i gang, så vi hinanden i øjnene og huskede hinanden på hvorfor vi gør det 
her: 

a) Flygtninge- og nødhjælp er ikke en konkurrence 
b) Foreningen skal fortsætte sit arbejde på områder hvor, og så længe, vi giver merværdi – den 

dag vi ikke ser vi kan bringe merværdi, skal midler og ressourcer kanaliseres over til 
foreninger indenfor formålsparagraffen, som bringer højere værdi pr indsat krone/ressource 

c) Vi skal være helt igennem transparente i alt hvad vi gør 
d) Vi udelukker ingen fra at benytte vores platform (sociale medier) til styrkelse af flygtninge- 

og nødhjælp  

 

Agenda: 

1) Status på aktuel bus der er på vej hjem 
a. Bussen er på vej med 44 ukrainere hvoraf der ultimativ er 12 der ønsker 

indkvartering i Skanderborg. Vi har sammensat disse 12 ukrainere med 4 
værtsfamilier ud fra en række kriterier.  

b. Der gennemføres modtagelse i Skanderup Kirkecenter med deltagelse af dels 
vore nye gæster, deres værtsfamilier, repræsentanter fra kirkecentret, de 
frivillige der har været med i bussen, vores herboende ukrainske energibundt 
Aliona Grom, få repræsentanter fra foreningen og (fået på plads efter mødet) 
Skanderborgs borgmester.  

c. Pressen må komme og lave interview med repræsentanter fra foreningen, men 
formenes adgang til at tage billeder af flygtningene. Pressen deltager selvsagt 
ikke i den frokost der bydes på i kirkecentret.  

d. Af hensyn til vore gæster, så sættes den danske folkekirke lige i kontekst således 
de forstår at dette ikke er en religiøs sekt på fishing.  

e. Når velkomsten er overstået, tager vore gæster og deres værtsfamilier vært til 
sit, og foreningens ansvar ophører principielt.  

f. Såfremt der efterfølgende opstår behov, kan såvel vores nye gæster samt 
værtsfamilier rette henvendelse til foreningen, og vi vil hjælpe det bedste vi kan. 
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2) Afrapportering fra møde med Skanderborg Kommune 

a. MX har i dag været til fællesmøde med Skanderborg Kommune, og det var en 
trist oplevelse. Skanderborg Kommune oplever vore nytilkomne som turister og 
uden for kommunens ansvar for nuværende – de er usikre/søgende indtil særlov 
er vedtaget. MX fik uden omsvøb fortalt dem hvad det er for en virkelighed de 
flygtende kommer fra og hvilken oplevelse vi som forening står tilbage med efter 
en sådan melding. Foreningen er på ingen måde blinde for de regler en 
kommune må agere indenfor, men havde forventet noget mere – vi håber det 
kommer. 
 

3) Afrapportering fra møde i Aarhus 
a. FL følte sig noget mere opløftet efter mødet arrangeret af Aarhus Kommune 

med deltagelse af bl.a. Bestseller-koncernen, det ukrainske konsulat, Rotary og 
en række større og mindre hjælpeorganisationer. De agter allerede i 
indeværende uge at have 2 daglige busser roundtrip den polske/ukrainske 
grænse – stigende til 3 daglige busser så snart det er muligt. Det skal ses som ren 
transport på turistvisum og der er overlevering ved kantstenen i Aarhus. 

b. Aarhus Kommune igangsætter diverse portaler til brug for frivillighed – vi vil 
sikre at Aarhus Kommune opfordres til at inddrage omegnskommuner på disse 
portaler. 
 

4) Foreningens status 
a. Bankkonto etableret – mobilepay afventer at vi bliver en ”godkendt forening” 
b. At være en ”godkendt forening” medfører skattemæssigt fradrag for donationer 
c. For at sikre virksomheder skattefradrag her og nu, vil BK i morgen registrere 

foreningen for moms, og fakturere dem der har givet tilsagn for sponsorat tillagt 
moms. 

d. Indestående ca. kr. 80.000 efter udlæg til koordinator i nuværende bus på kr. 
15.000. 

e. Aktuelle tilsagn ca. kr. 175.000 incl. Kruse Industries indtelefonerede kr. 100.000 
under mødet. 

f. MX opretter os på en platform for foreningens stamdokumenter – tilgås af hele 
bestyrelsen 
 

5) Foreningens aktiviteter 
a. Indsamling/håndtering af fysiske artikler til FØLA er meget ressourcekrævende 

og vi skal vurdere om det er der hvor vi skal sætte vore kræfter ind. Der er 
aktører der indsamler/køber nødhjælp og sikrer dette fragtet. 

b. Stærk fokus på at sikre den rette og kritiske nødhjælp indhentet og fragtet (via 
de polske vognmænd) 

c. VI sætter kræfter ind på at indlemme koordinatorer der kan sikre de frivillige 
kræfter disponeret hensigtsmæssigt og sikrer, at dem der melder sig frivilligt 
bliver kontaktet og aktiveret optimalt. 
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d. Vigtigt at få styr på personer der kan deltage i transporterne – chauffører, tolke 
og koordinatorer (for den specifikke tur). 

6) Næste bus 
a. Vi er klar til at bestille yderligere 2 busser, som skal afgå når det vurderes 

praktisk muligt - men vi skal til stadighed vurdere om det er i transporten vi giver 
mest værdi. I den forbindelse er nødhjælpen der medbringes også væsentlig da 
den kommer direkte ind i Ukraine via netværk. 

b. Vi skal kun hente selv ved den polsk/ukrainske grænse i det omfang vi kan give 
en god oplevelse ultimativt i skanderborg – vi har værtsfamilierne til 150 
ukrainere. Der er klare råb om at vi skal sende busser nede fra vore 
polske/ukrainske onsite kontakter. 

c. Foreningen ønsker at facilitere ugentlige fællesaftener for vore nye ukrainske 
venner – og værtsfamilierne – sammen eller hver for sig afhængig af behov. Vi 
ved også at kirken laver ugentlige lysaftener – om det skal lægges i forbindelse 
hermed afklares efterfølgende. Flere frivillige har meldt sig til opgaven  

 
7) Diverse 

a. Peter Sommer har auktion i gang med guitar 

 

Foreningen er helt bevist om, at der over tid kan komme flygtninge med helt andre behov end de 
flygtninge der i dag er på vej til Skanderborg – men vi mister ikke modet. 

Således forstået af referent BK 

 

 

 

Tiltrådt: 

___________________       ____________________      ___________________ 

Mikkel Xavier   Flemming Dybbøl  JP Andersen 

 

___________________  ____________________  

Frank Ludvigsen   Bjarne Krog 
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