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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Human Care Russia torsdag den 6. juni 2019 kl.
15.00
Generalforsamlingen blev afholdt i Bethlehemskirkens mødelokale Tømrergade 9, st., København N.
Til stede var bestyrelsen: Formanden Ellen Margrethe Krabbe, næstformanden Ulla Carstensen, kasserer
Elisabeth Louise Brøker og Jesper Steen Andersen samt følgende medlemmer af HCR: Mia Heil Rasmussen,
Hans Jørgen Hansen, Albert Duchamp som repræsentant for Malteserordenen, Kim Thinggaard og Kirsten
Kjærgaard.

Dagsorden – se ud for de enkelte punkter
1. Velkomst
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og udtrykke den store sorg over Connie
Meyers pludselige død. Formanden citerede et fint digt, og derefter blev der afholdt 1 minuts stilhed til
minde om Connie. Formanden sluttede med ”Æret være Connie Meyers minde”.

2. Valg af dirigent og referent
Kim Thinggaard blev valgt som dirigent og Kirsten Kjærgaard som referent. Dirigenten fandt intet at
indvende mod generalforsamlingens lovlighed.

3. Orientering
Herunder Fr Pavels udlæg til Connies begravelse/gravplads. Det viser sig, at fr. Pavel har måttet låne et
stort beløb. Vi er ved at undersøge detaljer, men vi tror, vi bliver nødt til at samle et større beløb ind.

Begravelsen
Connie havde ønsket at blive begravet i Rusland, og formanden redegjorde for forløbet omkring
begravelsen på den kirkegård, der hører til f. Pavels kirke, gravsted nr. 472.
Med hensyn til omkostningerne til begravelsen havde der været meget betydelige beløb i spil, men alt
tyder nu på, at der mangler omkring 8.000 kr.
• Mia Heil Rasmussen, der selv har boet i Moskva, vil kontakte f. Pavel telefonisk for at få det
endelige manglende beløb oplyst sammen med de nødvendige bankoplysninger, så beløbet kan
overføres. Mia kontakter desuden Irina Smirnova for tilstrækkelig dokumentation for de afholdte
udgifter.
• Jesper Steen Andersen tilbød meget generøst at dække det manglende beløb op til 10.000 kr.
• Der var enighed om, at der næppe ville være problemer med at overføre pengene til en russisk
konto, idet bankoplysninger er internationale.

Økonomi
Kirsten Kjærgaard spurgte ind til tilstedeværelsen af såvel HCR’s midler som midler fra Slots- og
Kulturstyrelsen på konti tilhørende Connie. Bestyrelsen oplyste, at der er fuldstændighed klarhed over disse
forhold. Det er aftalt med Connies søn Anders, at to computere, som er anskaffet for HCR’s midler,
returneres i renset stand. Der er intet mellemværende med Slots- og Kulturstyrelsen, idet midler derfra
udbetales bagud.
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Bestyrelsen oplyste i øvrigt, at HCR nu søger støttemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen for 2019. Det er HCR
som sådan, der er støtteberettiget, men det er indlysende, at hvis HCR må opløses, vil der ikke blive brugt
midler til aktiviteter efter datoen for en sådan opløsning.

4. Valg af suppleant til bestyrelsen
Suppleantposten er blevet vakant, efter at Britt Torstensen er trådt tilbage af helbredsmæssige årsager.
Kim Thinggaard blev valgt, [men har efterfølgende valgt at trække sig],

5. Orientering om reaktioner på situationen fra RWL (Russia With Love), som ønsker at
arbejdet skal fortsætte samt fra SMF (Sundhedspersonalets Missionsfællesskab) angående
donation til Dr. Zinenko. Behandles under punkt 6.
6. Kirsten Kjærgaards forslag om et eventuelt samarbejde med en anden organisation
Formanden oplyste, at hun fra forskellig side havde modtaget positive tilbagemeldinger om en fortsættelse
af Connies arbejde. Formanden oplyste desuden, at RWL – Russia with Love - udspringer af en russiskortodoks kirke i Ann Arbor, Michigan, USA. Der har været udveksling af sundhedspersonale fra Rusland til
Ann Arbor, formentlig betalt af RWL. RWL har tilkendegivet, at man fortsat gerne vil hjælpe, herunder med
hjælp til dr. Zinenko..
Det blev fra flere sider fremhævet, at såfremt det fælles formål for HCR og RWL er at støtte f. Pavel , er der
basis for et samarbejde. Jesper Steen Andersen tilkendegav, at han gerne besøger Ann Arbor med henblik
på at etablere kontakten efter Connie, men det fordrer, at den centrale støtteperson i Moskva er på plads,
se nedenfor.
Der var enighed om, at det helt centrale for fortsættelsen af HCR’s arbejde er at finde en person, der kan
være ved f. Pavels side i det daglige. Således er det indlysende, at f. Pavel ikke skal involveres i økonomiske
forhold, herunder dokumentationskrav. Der var desuden enighed om, at kravene til en sådan person kan
opsummeres i disse punkter:
Opgaver for en erstatning for Connie i det daglige arbejde
• Forestå den praktiske uddeling af økonomisk hjælp efter en vurdering af, hvem der har behov for
hjælpen
• Forvalte og dokumentere forbrug af midler, både offentlige og HCR’s egne.
Personlige krav
• Engelsktalende, så bestyrelsen kan kommunikere direkte med den pågældende
• Økonomisk pålidelig, også mht dokumentation for forbrug af midler
• Skal kunne godkendes af HCR og ikke mindst den russisk-ortodokse kirke.
Der var desuden enighed om, at der umiddelbart er følgende muligheder for at få afsøgt, om en sådan
person findes, i prioriteret rækkefølge:
1. Kim taler med Maria, den russiske forsker der flere gange om året kommer til København for at
forske på Det Kgl. Bibliotek. Hun bor hos Inge og Kim og ankommer faktisk onsdag den 12. juni. Hun
kan evt. være bindeled til Katharina, der bor i Moskva
2. Formanden kontakter Jon Kaldan, tidligere DR’s korrespondent i Moskva og nu ambassadør for
HCR. Han kendte Connie og har vistnok også lavet TV-udsendelser med hende. HCR spørger ham,
om han vil tage til Moskva, kontakte f. Pavel og menigheden og afsøge, om der er nogen, der
opfylder punkterne ovenfor. Forinden skal HCR dog have et budget for hans rejse og ophold til
godkendelse.
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Bestyrelsen fik bemyndigelse til at gå videre efter ovenstående retningslinjer.
Kirsten Kjærgaard trak sit forslag om samarbejde med andre organisationer. HCR’s formål er ifølge
vedtægterne ”at støtte den russisk-ortodokse kirkes humanitære arbejde”, og dette sammenholdt med
Ruslands stærke modstand mod udefra kommende organisationer betyder, at forslaget ikke er relevant.

7. Hvordan kommer vi videre? Forslag/spørgsmål:
•
•
•
•
•

Lokale ad-hoc-grupper, der arrangerer basarer, indsamlinger og foredrag.
Foredrag om det fortsatte arbejde ("I Connie Meyers ånd")
Kontakt med og Besøg til Moskva og fr. Pavel
Kontakt med Russia with Love (Rev. Fr. Gregory Joyce, D.Min. Rector, St. Vladimir Church – Ann
Arbor, MI)
Kontakt med DMR, LMF og SMF
Støtte dr. Zinenko’s arbejde – via IWC og evt SMF?

Disse punkter var i det store og hele behandlet under punkt 5 og 6, men bestyrelsen blev bemyndiget til at
fortsætte med de i punkt 7 nævnte aktiviteter under forudsætning af, at det kan ske inden for betryggende
rammer.

8. Dato for mindehøjtidelighed for Connie Meyer, hvor vi vil invitere alle.
Nedsættelse af et arrangements-udvalg
Der afholdes mindehøjtidelighed i Bethlehemskirken søndag den 22. september kl. 14.00. Bestyrelsen står
for arrangementet, evt. med hjælp fra andre medleemer.

9. Evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, ligesom formanden takkede deltagerne
for at være mødt op.

***
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