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24. oktober 2011

Generalforsamling i foreningen Børn i Afrika
onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.30 i Dyssegårdskirkens Sognegård
Generalforsamlingen blev indledt med en fællessang – nogle vers fra ”Nu falmer skoven trindt
om land”.
1. Valg af dirigent
Jan Kildebogaard blev valgt og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt.
Man kunne herefter følge den dagsorden, som er trykt i det udsendte nyhedsbrev nr. 2, 2011.

2. Valg af referent
Lone Heyde blev valgt.

3. Formandens årsberetning for foreningen, samt forelæggelse af fokuspunkter,
projekter og aktiviteter for de kommende år til generalforsamlingens godkendelse.
Formanden indledte med at vise billeder fra optagelsesprøverne til The Pearl Children’s Choir
(The Pearls). Der blev også vist billeder af korakademiet og Børn i Afrikas kontor på stedet.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Herefter orienterede formanden om følgende
aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Samarbejdet med Dinadona, som p.t. er sat lidt på pause.
Folkekirkens Nødhjælps begrundelse for ikke at deltage i samarbejdet om The Pearls – primært
manglende ressourcer.
Lisa Care, som går godt. Jonna Kildebogaard er i Uganda p.t.
Bukoto Community Primary School: Formaliteterne med det ugandiske undervisningsministerium
er endnu helt ikke på plads. Når nogen fra Danmark er i Uganda, sker der fremskridt, men så går
tingene igen i stå.
Penalhusprojektet, som er et fint projekt, burde der gøres meget mere ud af. Med få midler kan vi
komme langt ud i landet, så børn også dér får mulighed for at gå i skole.
Skolerne, hvorfra børnene i koret kommer, blev nævnt. De fleste kommer dog fra Bukoto
Community Primary School.
Watoto, som har 20 børn. Josephine er i gang med en ansøgning til et
kapacitetsopbygningsprojekt.
Nyhedsbrevet. Der er stadig medlemmer, der tror, at det er meget dyrt at lave nyhedsbrevet, og
at pengene hellere skulle gå til arbejdet i Uganda. Se nærmere under pkt. 6. Indkomne forslag.
Da Kathryn Tegner ikke længere kan påtage sig opgaven som redaktør, skal en ny findes. Der
har været en henvendelse fra én, som bestyrelsen skal drøfte opgaverne med.
Ansvarlig for hjemmesiden er kordegn Claus Bøye Baun. Der arbejdes på muligheden for via
hjemmesiden at kunne betale kontingent mv.
The Pearls består af 18 børn. Der bliver ca. 28 koncerter i Danmark, 10 i Holland, 5 i Sverige, 4 i
Tyskland og forhåbentlig også nogle i Norge. Koret har en fantastisk dygtig ledelse i Jemimah
Nasanga Kisa og Tonny Mbowa. Der vil blive udarbejdet ansættelseskontrakter med alle de
voksne. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med alle koncertstederne. Der er lejet fire biler, som
bliver kørt af ugandere. Det gør det nemmere og billigere at komme rundt. Der udgives forskelligt
PR-materiale i form af CD og video, plakater, koncertbrochure, undervisningspakke til
skolekoncerterne. Der vil blive samarbejde med andre børnekor, f.eks. DR’s børne- og spirekor.
Eventuelt skal The Pearls optræde den 4. februar ved Danmarksindsamlingen i DR sammen med
DR’s børne- og spirekor. Korbørnene hjælpes videre, når de kommer tilbage til Uganda bl.a. ved
hjælp af skolesponsorater.
Kommende opgaver: a) koncertturneen, b) Wakiso-projektet, c) Bukoto Community Primary
School, d) strategiplan 2012-2014, e) studietur i 2012, f) den nye redaktør, g) udvikling af
hjemmesiden, h) penalhusprojektet.

Dirigenten gav sig selv ordet, idet han fandt det uforsvarligt at lade ugandere køre bil i Danmark.
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Formanden oplyste, at han har talt med politiet, som har givet grønt lys! Forsikringer mv. er også på
plads.
Lars Ravn mente, at sagen bør undersøges også juridisk og drøftes med koncertudvalget og bestyrelsen.
Med disse bemærkninger godkendte forsamlingen formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik det omdelte regnskab, som blev godkendt.
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for næste år
Budget
Kassereren gennemgik det omdelte budget. Der blev fremsat forslag om, at der afholdes en
workshop om samarbejde om at støtte unge mennesker.
Formanden oplyste, at der allerede er et arbejde i gang, og at Børn i Afrika kan støtte børn op til
18 år.
Dirigenten gav sig selv ordet og påpegede, at administrationsudgifterne er alt for høje. Han
omtalte nogle mennesker, som var meget interesserede i at støtte Børn i Afrika, men da de så
de høje administrationsudgifterne, ville de ikke være med.
Karsten Dam var enig i, at de er for høje, men pt. er dette alligevel ikke rigtigt, fordi korprojektet
giver en del arbejde til Josephine og Sam. Der kom en del bemærkninger og forslag til, hvordan
problemet med administrationsudgifterne kunne løses. Det bemærkes, at spørgsmålet har
været drøftet før.
Budgettet blev godkendt med henstilling til bestyrelsen om, at overskuddet fra koncertturneen
kommer blyantsprojektet og andre projekter til gode.
Kontingent
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for et enkeltmedlemskab og
kr. 75,- for et familiemedlemskab.
6. Indkomne forslag
Formanden redegjorde for det forslag, som er omtalt under beretningen. Forslagsstilleren havde
bl.a. foreslået at udgive nyhedsbrevet på billigt papir uden farver etc., så flere penge kunne
komme børnene i Uganda til nytte. Formanden læste sit svar op. Heraf fremgår bl.a., at det
flotte og professionelle blad produceres ret billigt, da alt arbejde med det er frivilligt. Der er kun
trykkeudgifterne på 30.000 kr. om året. Samtidig lægges nyhedsbrevet ud på vores
hjemmeside. Erfaringen er, at Børn i Afrikas gaveindtægter stiger væsentligt hver gang vi
udsender et nyhedsbrev. Udover at sende Nyhedsbrevet til medlemmer og andre støtter,
sender Børn i Afrika også nyhedsbrevet til et stort antal kirker, biblioteker og skoler. Børn i
Afrika har en del reaktioner på nyhedsbrevet, bl.a. fra kirker og foreninger, som på grund af
artiklerne i bladet ønsker, at Børn i Afrika skal komme og holde foredrag og orientering om vort
arbejde.
Karsten Dam var enig med formanden i det svar, han havde sendt til forslagsstilleren og
tilføjede, at det farvede papir er miljørigtigt og at trykkeren desuden er særdeles billig. Desuden
betales portoen af Folkekirkens Nødhjælp.
Der var fuld opbakning fra generalforsamlingen til at fortsætte nyhedsbrevet i dets nuværende
form.
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7. Valg af kasserer og revisor for 1 år
Lars Ravn blev genvalgt som kasserer, og revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som
revisor.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Vagn Frikke-Schmidt, Heidi Olsen og Christina Sindberg var på valg og villige til genvalg bortset
fra Christina. I stedet for Christina blev Lone Heyde foreslået. Vagn, Heidi og Lone blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Birgitte Bech
Karsten Dam
Vagn Frikke-Schmidt
Lone Heyde
Lis Jannæs
Jonna Kildebogaard
Heidi Olsen
Lars Ravn.
9. Valg af suppleant
Ane Ludvigsen meldte sig og blev valgt.
10. Valg af udvalg – herunder projektudvalg
Formanden nævnte de forskellige udvalg og deres arbejdsopgaver. Der var ikke forslag til nye
udvalg.
Lars Ravn foreslog, at vi til næste års generalforsamling leverer en liste over udvalgene og
deres arbejdsopgaver samt status herfor.
11. Informationsudvalgets aktiviteter
Informationsudvalget har hidtil bestået af Karsten Dam og Kathryn Tegner. Fremover vil det
være Karsten og den nye redaktør.
Formanden takkede Kathryn for hendes store arbejde med bladet, som alle finder giver et godt
indtryk af Børn i Afrikas arbejde.
12. Eventuelle vedtægtsændringer
Der var ikke forslag til vedtægtsændringer.
13. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe, te og hjemmebagte kager.
Rose Løvgren fortalte om sit ophold i Uganda og sit besøg på Børn i Afrikas kontor hos
Josephine og Sam. Derefter blev der vist billeder fra sommerens studietur i Uganda og Kenya.

