
Bedstes Børnehjælps Generalforsamling den 16. marts 2015

Bestyrelsens beretning for året 2014

Jeg vil starte bestyrelsens beretning med at sige tak til alle de der på den ene
eller anden måde har været med til at gøre det muligt for Bedstes Børnehjælp
at støtte kvinder og børn på vore projekter i Indien:
Tak til Ejnar og Hanne Grøn og Lars Kromann der altid siger ja til at låne os 
lokaler både til møder og til vores forskellige pop up salgssteder.
- til lokalpressen som giver os en fin omtale af vore arrangementer 
- til John Bang der står for vores hjemmeside, så vi altid har en flot og     
opdateret hjemmeside.
- til vores sponsor for genoptryk af vores info-folder og juleaktivitets folder
- til de kunsthåndværkere, der er sammen med os i Bedstes Julebutik, for 
deres støtte
- til vore kunder som køber vore varer og fordi de også uden for julesæsonen 
spørger efter os. 
- til sidst tak til alle jer medlemmer for jeres store indsats. 
  Jeres iderigdom og faglig formåen gør at vore varer har en høj kvalitet. 
  Der er altid velvilje til lige at give en ekstra hånd med: Tak til alle jer

2014 har været et travlt år for alle os i Bedstes Børnehjælp. På vores 
hjemmeside så programmet sådan ud:  Et ret imponerende program

15. marts Inspirationstur til Strikkemesse i Middelfart
31. marts Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
23. maj BB har en salgsbod i.f.m. Lys nat på Adelgade
24. maj BB har en salgsbod på Sommermarked i Højvangen
  1. juni BB har en salgsbod på Vestermølle markedet
14. august Medlemsmøde i Kirkecentret
25. august Strikke cafe i Kulturhuset
19. september Inspirationstur til Designskolens afgangsudstilling i Kolding
24. september Håndarbejdsmesse i Frederecia
30. september Arbejdsmøde på Lillesøvej
  8. oktober Strikkecafe i Kulturhuset
27. oktober Medlemsmøde i Kirkecentret
28. nov-21.dec Byens Bedste Julemarked Adelgade 130
6.-13.decemberJulemarkedet i Ridehuset Århus
21. dec. Salg af Gløg og æbleskiver i.f.m. juletræssalg

Og så har vi endda ikke bestyrelsesmøder og møder i forskellige 
opgaverelaterede sammenhæng med.



Vores varelager var ved julemarkedernes start opgjort til ca. 58.000,- 
Som tidligere år blev varelageret løbende suppleret med igangværende 
arbejder, men også bestillinger på specifikke varer.

22 filtede baskerhuer
78 Filtede runde huer                                 
16 Bakke dale huer
  9 Andre huer
  6 Børnehuer
  3 Dominostrik halstørklæder
  8 Dominostrik  halsrør
  7 Lange halstørklæder
11 Bakke dale halsrør
  8 Diagonalstrik halsrør
13 Filtede vanter
  6 Lange pulsvarmere
34 Bakke dale pulsvarmere
  5 Herre strømper
19 Damestrømper
12 Børnestrømper
14 Baby strømper
  4 Ragsokker
11 Sofapuder
50 Håndsyede filtede vanter
  3 Silketørklæder, 
  8 Uldsjaler fra Indien
  + div. forklæder, brynjer, lange tørklæder, skihuer, osv.

Salget af det meste af vores varelager gjorde, at vi på et tidspunkt i 
slutningen af december havde et indestående i banken på 
115.000,- kr. hvoraf vi skulle afregne godt 30.000,- kr. til de 
kunsthåndværkere som var sammen med os i Byens Bedste 
Julemarked.

Der var heldigvis stadig mange penge tilbage, som vi glæder os til 
at sende ud til børnene og kvinderne i Delhi og i de små landsbyer i
Himalaya.

I januar 2014 sendte vi 10.000,- kr. til teenage pigerne og kvinderne
i Himalaya til at starte en lille butik for.



Bestyrelsen bevilligede 20.000,- kr. til microlån til kvinderne i Delhi. 
Med nogen forsinkelse p.g.a. bankproblemer kom beløbet først af 
sted i januar 2015.

I begyndelsen af januar i år fik vi en henvendelse fra Mahila Haat 
(projektet i Himalaya) om at støtte etablering af 20 komfurer til de 
fattige landsbykvinder.
Maden bliver tilberedt over et lille ildsted på gulvet inde i huset. Der 
er ikke nogen udluftning og røgen ødelægger kvindernes øjne og 
børnenes lunger. Mange ældre kvinder har helt mistet synet.
Bestyrelsen besluttede straks at bevillige pengene, som allerede er 
sendt af sted.
Vi har efterfølgende erfaret, at det er muligt at søge penge fra Lions
til den slags projekter, hvilket vi nu er i gang med.

Et af vore medlemmer, Dorte Østergård, som tidligere har besøgt 
børnene i Delhi, har ønsket at starte et fadderskabsprojekt igennem
Bedstes Børnehjælp. Bestyrelsen har sat 10.000,- kr. af til opstart af
et projekt. Dorte er med på denne tur til Indien, og hun og jeg vil 
undersøge muligheden for et sådant projekt.

Den 24. marts rejser en gruppe bestående af medlemmer fra 
Bedstes Børnehjælp og Plant et træ i Himalaya til Indien. Gruppen 
skal besøge BB`s projekter i Delhi, BB`s projekter i Himalaya og 
Plant et træ`s skovprojekt i Himalaya.
På turen vil vi se på hvor vores penge i øvrigt kan gøre mest gavn, 
og så forelægge det for bestyrelsen, når vi igen er hjemme.

Efter generalforsamlingen vil jeg vise jer nogle billeder fra 
tidligere besøg på de projekter, som vi støtter.
Der har i slutningen af året være en del forespørgsler om at 
kommer ud og fortæller andre foreninger og skoler om vores 
arbejde med at støtte kvinder og børn i Indien:
Jeg ser det som en vigtig del af oplysning om forholdene i Indien og
det hjælpearbejde, som vi alle er en del af.



Mål for fremtiden:
Bedstes børnehjælp er ikke nogen stor hjælpeorganisation, og det 
er et spørgsmål, om vi skal være det.

Bedstes Børnehjælp gør en forskel med hver krone vi sender ned til
børn og kvinder i Indien.

Der er ikke mange organisationer, hvor alle medlemmer er så aktive
som i Bedstes Børnehjælp. Det skal vi værne om.

Vores vare skal være i høj kvalitet.
Vi må gerne producerer flere varer.
Vi skal følge med tiden, gerne være på forkant.
Vi skal finde inspiration på messer og udstillinger.
Vores deltagelse i Julemarkedet i Ridehuset giver fin indtjening.
Vores Julebutik er et hit, folk spørger efter den hele året.
Vi skal finde salgssteder resten af året.
Vi skal også producerer sommervarer.
Strikkecafeen er hyggeligt samvær, de fortsætter.


