Generalforsamling i foreningen Børn i Afrika onsdag den 13. oktober 2010 kl. 19.00 i
Dyssegårdskirkens Sognegård.
I generalforsamlingen deltog 24 personer – tak til alle der mødte op.
Generalforsamlingen begyndte med en fællessang: Det lysner over agres felt, hvor efter vi
gik i gang med den i Nyhedsbrev nr. 2 – 2010 udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent
Ole Svarre.
2. Valg af referent
Birgitte Bech blev valgt.
3. Formandens årsberetning for foreningen samt forelæggelse af fokuspunkter,
projekter og aktiviteter for de kommende år til generalforsamlingens
godkendelse
Formanden gav en orientering omkring afdøde Nantale og hendes børn - specifikt de
børn, som Børn i Afrika hjælper.
Formanden gav en orientering omkring Wakiso projektet, hvor der betales skolepenge
for 14 børn. Kassereren forklarede, hvordan Børn i Afrika og Watoto rent økonomisk
samarbejder.
Birgitte Bech orienterede omkring blyantsprojektet.
Formanden og næstformanden Karsten Dam orienterede om, hvordan Børn i Afrika
støtter projekter i Rakai gennem Racobao.
Formanden orienterede omkring de specielt sponserede børn.
Formanden bød Daniel Tufte og Frederik Felding fra projekt Dinadona velkommen til
generalforsamlingen.
Formanden orienterede kort omkring Jonna Kildebogårds arbejde - Lisa Care - i
Uganda.
Formanden orienterede omkring udviklingen på Bukoto Community Primary School
gennem det sidste år.
Formanden fortalte, at Børn i Afrika har modtaget en arv, som er øremærket til en ny bil
i Kampala.
Formanden takkede kassereren Lars Ravn og medlemsregistrator Birthe LønborgJensen for deres store arbejde for foreningen.

Antallet af skolesponsorater er nu på ca. 124.
Formanden omtalte Børn i Afrikas tiltag ”Gentofte kampagnen” – indsats område var
Gentofte Provsti – med indsamling i Provstiet kirker. Denne kampagne indbragte kr.
45.000,-.
Kort fremadrettet nyt:
Kathryn Tegner og Karsten Dam planlægger en studietur til Uganda i juli 2011.
Der er planer omkring at etablere et ugandisk børnekor, som skal komme til Danmark i
2011 eller 2012.
Heidi Olsen orienterede omkring evt. kommende goodwill ambassadør Feridah Rose.
Åbent hus med Afrikansk Marked hos Kathryn Tegner og Karsten Dam i dagene 13. og
14. november – Egetoften 9, 2900 Hellerup.
Formanden bad om generalforsamlingens tilkendegivelse af at fortsætte arbejdet med
Bukoto Community Primary School. Generalforsamlingen tilkendegav, at de havde tillid
til det arbejde, der er i gang.
Forsamlingen opfordrede til at hjemmesiden bliver opdateret. Foreningen mangler en,
som har lyst til at holde øje med Børn i Afrikas hjemmeside.
Forsamlingen godkendte årsberetningen.
4. Godkendelse af regnskab
Kassereren orienterede om og gennemgik regnskabet for 2009.
Regnskabet blev godkendt.
Børn i Afrika har 150 enkeltmedlemmer og 150 familiemedlemskaber – alt 547
personer er medlem af foreningen Børn i Afrika.
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for næste år
Kassereren forelagde budgettet for 1.1.2011-31.12.2012. Budgettet blev taget til
efterretning.
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for et enkeltkontingent
og kr. 75,- for et familiekontingent.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg af kasserer

Lars Ravn var på valg og ønskede at genopstille. Lars Ravn blev valgt af
generalforsamlingen.
Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lis Jannæs, Karsten Dam og Birgitte Bech var på valg, alle 3 ønskede at genopstille og
blev valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsens sammensætning er nu:
Vagn Frikke-Schmidt
Karsten Dam
Lars Ravn
Birgitte Bech
Jonna Kildebogaard
Lis Jannæs
Heidi Olsen
Christina Sindberg
9. Valg af suppleant
Lone Heyde meldte sig og blev valgt.
10. Valg af udvalg – herunder projektudvalg
Eden School projektgruppe: Vagn Frikke-Schmidt og Birgitte Bech.
Sponsor udvalget: Vagn Frikke-Schmidt, Christina Sindberg, Anne Møller-Andersen og
Heidi Olsen.
Blyantsudvalget: Heidi Olsen, Lis Jannæs og Birgitte Bech
11. Informationsudvalgets aktiviteter
Kathryn Tegner er ansvarshavende redaktør, og hun laver et meget flot blad for Børn i
Afrika. Lone Heyde er korrekturlæser, og et udvalg pakker Nyhedsbrevene udvalg.
12. Eventuelle vedtægtsændringer
Eneste ændring er, at foreningens adresse skal ændres, da formanden er flyttet.
13. Eventuelt
Anne Møller-Andersen foreslog, at Børn i Afrika kunne hjælpe nogen af de unge
mennesker i Uganda i gang med erhverv – økonomisk støtte til unge iværksættere.
Kl. 21.05 var generalforsamlingen forbi.
Efter generalforsamlingen var det tid til kaffe, te og hjemmebagte kager. Frederik
Felding og Daniel Tufte viste billeder og fortalte om deres projekt Dinadona i Uganda.

