
 Mødereferat 

   
 

HR-fonden 
Bestyrelsesmøde 

17.11.2013 
 
 

Herved udkast til referat af årets hændelser som skal gøre det godt som generalforsamling 2013 

 
 
Dorrit og Bjørn beklager, at det grundet sygdom ikke har været muligt at have vort årlige møde i 

Lyngby. 

 

Et redaktionsudvalg har udarbejdet nogle få ændringer til Fondens vedtægter, som hele Bestyrelsen 

har tilsluttet sig. Alle har underskrevet de nye vedtægter, der skal godkendes af styrelsen, og 

derefter fremsendes til alle af Christian Molde. 

 

Formelt afgår Bjørn Bogason fra bestyrelsen, og vi vil derfor takke ham for mange års indsats. Dog 

er der i de nye vedtægter åbnet for at knytte kyndige personer til bestyrelsen som kommitteret. 

Heldigvis har Bjørn sagt ja til at fortsætte som kommitteret med møde til generalforsamlingen. 

 

Til nyt medlem har SOS-Børnebyerne indstillet sin direktør Paula Guillet de Montour, der foreslås 

valgt, såfremt der ikke modtages indsigelser hertil snarest. 

 

Der uddeles i 2013 i alt 360.000 DKK til følgende projekter: 

 

- Grace House, projekt sparkies: 10000 USD (55000 DKK) 

- CARE, klimatilpasning i Tanzania: 50000 DKK 
- Maternity Worldwide, klinisk taskforce i Etiopien: 50000 DKK 
- Røde Kors, romabørn i Montenegro: 60000 DKK 

- SOS-Børnebyerne, skole i Somaliland: 60000 DKK 
- Børn Uden Grænser, børnehus/udvikling af landområde i Sifoe, Gambia: 25000 DKK 

o Desuden foreslås at når første etape er gennemført, kan der bevilliges yderligere 

20000 DKK 
- EKSTRA: Røde Kors, i løbet af året er der givet 20000 DKK til hjælpearbejde i Syrien 

- EKSTRA: Røde Kors, Der gives administrativt nu 20000 DKK til hjælpearbejde i 

Filippinerne  
 
Godkendelse, kommentarer, eller forslag hertil bedes mailes inden 26. november 2013 

 

Der er ikke undertegnet regnskab for 2012, der dog er indsendt. Vil ske på næste møde, eller 

rundsendes, hvis dette bliver påkrævet. I den forbindelse bedes fremsendes den adresse, det skal 

sendes til 

 
 
Næste møde foreslås at afholdes den 28.11.2014 


