Ole Silberg, DAVIFO
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ole Riis <ole.riis.dk@live.com>
12. marts 2016 08:37
DVF bestyrelse
Årsrapport

Årsrapport 2015 for Shelterindsamlingen
Igen har det været et år, hvor vi ikke har noget tilnærmelsesvis det resultat som vi kunne ønske. Vi skal gerne
fund raise på den rigtige side af kr. 150.000 så det bare kan hænge nogenlunde sammen med at kunne støtte
Little Rose Warm Shelter. Vi har kun indsamlet ca. kr. 40.000 og pr. 31.12.2015 stod der ca. kr. 94.000 på
kontoen.
Internt i gruppen har vi haft svært ved at få sat skype møder op hvor alle kunne deltage og vi har haft svært
ved at manifestere den energi til iværksættelse af konkrete aktiviteter som er nødvendig.
På den positive side, er der dog en stigende interesse for indsamlingen. På det seneste har vi fået flere faste
bidragsydere og nye er kommet til. Så det går den rigtige vej.
Vi har startet et samarbejde med University College North i Ålborg som sender 9 studerende til LRWS og
GBWS i starten af 2016. Der er en mundtlig aftale om, at de også hjælper med fundraising og agerer som
ambassadører efter de kommer hjem.
Der er også startet et samarbejde med Global Contact der er en enhed under MS/Action Aid som laver
frivillighedsprogrammer. D.v.s. de sender frivillige ud som skal opholde sig et par måneder på LRWS og GBWS.
Indtil nu er der aftale om 2 frivillige på LRWS i september 2016.
Der er også indsamlet midler i Vietnam som Shelterindsamlingen har være medvirkende til. Således har
Scancom igen i år doneret et beløb på USD 2.000, der er blevet overdraget direkte til shelteret.
Vi har fået SWIPP betaling op at køre. Den bliver dog ikke brugt voldsomt meget.
Der er ikke arbejdet på hjemmesiden www.sheltercollection.org det sidste års tid, og nye foldere har vi heller
ikke fået lavet.
På Paypal kontoen står der pt. DKK 2.500.
Personligt har jeg fremført overvejelser om at udskille Shelterindsamlingen som en separat forening. Der var
overvejende positiv stemning for dette i Sheltergruppen, men flere i bestyrelsen var imod. De gange jeg har
fremført disse synspunkter i mine mundtlige rapporter på bestyrelsesmøderne har ikke været ført til referat,
selv ikke da det blev drøftet og kommenteret. Også ved andre lejligheder har jeg følt mig modarbejdet af
sekretariatet.
Hvis man trak Shelterindsamlingen ud af DVF ville dem, der allerede har betalt i 2016 alligevel ikke kunne få
fradrag for deres indbetaling, og vi ville skulle bruge forholdsmæssigt meget tid på at kommunikere med de
pågældende om det. Så selvom jeg har ambition om at starte min egen NGO, så bliver det uden mit ”barn”:
Shelterindsamlingen.
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I må passe godt på det i fremtiden. Når den nye formand er valgt kan vi lave en overdragelsesforretning af
koder m.v. til diverse hjemmesider og konti. Jeg har allerede givet sim kortet til indsamlingens telefon samt
foldere til Ole W.
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