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Generalforsamling 2012
Foreningen Børn i Afrika
Dyssegårdskirken torsdag den 4. oktober 2012 kl. 19.30 – 21.05.
Der mødte 25 personer op til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev indledt med en fællessang ”Nu falmer skoven trindt om land”.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

Anne Møller- Andersen blev valgt og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovmæssigt
indkaldt. Man kunne herefter følge den dagsorden, som er trykt i det udsendte nyhedsbrev nr.3,
2012.
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 indledte med at præsentere Børn i Afrika’s bestyrelse samt Birte Lønborg-Jensen og
Erik Foged.
Herefter orienterede formanden om følgende aktiviteter:
Ændringen i bestyrelsen i Uganda – Children in Africa.
Det administrative arbejde i Uganda er blevet gennemgået i Uganda i juli og august.
Samuel Sekibejja er blevet afskediget pga. af nedskæringer.
Der kigges efter et nyt kontor i Kampala, da det nuværende lejemål stopper 31.12.2012. Huset er
blevet benyttet af The Pearl Children’s Choir under deres forberedelser til turen i Europa.
Der er pt. udsendt 3 nyhedsbreve i 2012.
Projektet ”Giv en blyant” – når langt omkring og til mange børn i Uganda.
Koncertturneen med The Pearl Children’s Choir – PR materialet, hjemmesiden, CD fremstilling, tak
til Gentofte Kommunelærerforening for lån af ”Ganløsehytten”.
Der er pt. tegnet 43 sponsorater for The Pearl Children’s Choir.
Samarbejdsaftalen med Folkekirkens Nødhjælp skal fornyes.
Kampagne for at få flere medlemmer blev gennemført af Birthe Lønborg-Jensen, Erik Foged og
Lars Ravn i august. Foreningen har nu flyttet sig fra 170 til 499 medlemmer.
Kampagne for at få flere skolesponsorater – der sendes CD med The Pearl Children’s Choir til
tidlige medlemmer i foreningen.
Skolen i Bukoto – Børn i Afrikas bidrag sænkes, da skolen skal blive selvkørende økonomisk.
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Specielt sponserede børn – der er to grupper - Børn og unge der er støttes af Erik og Magda
Sterregaards Mindefond, og der er enkelt personer i Danmark, som støtter børn i Uganda gennem
Børn i Afrika.
Koncertturneen med The Pearl Children’s Choir samt arbejdet med at etablere og det opfølgende
arbejde, da børnene var hjemme i Uganda.
Lisa Care har modtaget en halv million til at etablere vandpumper i det nordlige Uganda. Støtter
ca. 200 skolebørn. Har modtaget donation til at etablere solceller og til solcellelamper.
Projekt i Wakiso med overførsler af skolepenge.
Der er bygget et hus til Johns familie, det er finansieret af Studietursgruppen fra juli 2011 og
Egebjerg skole.
Der har været afhold lejr for Child headed Children I Lyantonde.
Fokuspunkter, projekter og aktiviteter for det kommende år:
Bestyrelsesansvaret I Uganda.
Antallet af Nyhedsbreve.
Hjemmesiden.
Skolesponsorater.
Bestyrelsen vil gerne iværksætte flere projekter.
”Giv en blyant”
Nyhedsbreve – 3 gange om året efter hver skole termin – omkring børnene i The Pearl Children’s
Choir sendes til sponsorer.
Nedsættelse af et PR udvalg der kan sætte en linje for det materiale der skal udarbejdes – skriftligt
og på hjemmesiden.
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til formandens beretning.
Der blev stillet spørgsmål til kontingent indbetalinger, forslag om PBS indbetalinger.
Derefter blev formandens beretning blev taget til efterretning.
4.

Godkendelse af regnskab

Næstformanden orienterede – på vegne af kassereren - omkring regnskabet og besvarede
spørgsmål. Regnskabet fra Studieturen burde indgå i regnskabet. Der blev spurgt til regnskabet for
The Pearl Children’s Choir, formanden oplyste, at regnskabet er færdigt men ikke revideret. Et
forventet overskud på koncertturneen omkring kr.86.000,-. Generalforsamlingen ønsker at kor
regnskabet bliver trykt i næste Nyhedsbrev som et samlet regnskab.
Regnskabet blev godkendt, og der blev klappet af kassereren.
5.

Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for næste år

Næstformanden gennemgik det omdelte budget for 2013.
Formanden omtalte et kommende sundhedsprogram i de to skoler – Lyantonde og Sorotti – som
har leveret børn til The Pearl Children’s Choir.
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for et enkelt medlemskab og kr.75,for et familiemedlemskab.
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Budgettet blev godkendt.
6.

Indkomne forslag (eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag
den 20.09.2012)

Der var ikke indkommet nogen forslag.
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

Birgitte Bech, Karsten Dam og Lis Jannæs var på valg. Desuden ønskede Heidi Olsen og Lone
Heyde at trække sig fra bestyrelsen.
Erik Foged, Ane Ludvigsen og Anne Møller- Andersen ønskede at stille op og blev valgt.
Birgitte Bech, Karsten Dam og Ane Ludvigsen sidder for en 2 årig periode.
Erik Foged og Anne Møller-Andersen sidder for 1 årig periode.
En stor tak til Lone Heyde og Heidi Olsen for deres arbejde i bestyrelsen.
9.

Valg af suppleant
Lis Jannæs blev valgt som suppleant.

10.

Valg af udvalg – herunder projektudvalg

Studieture: Kathryn Tegner og Karsten Dam.
Nyhedsbrevet: Karsten Dam, redaktør og Erik Foged, lay out.
Hjemmeside: Claus Bøye Baun, webmaster og Magnus Bryld Bøye, ass.
Facebook.com: Erik Foged
Bukoto Primary Community School : Birgitte Bech.
Samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp: Vagn Frikke-Schmidt og Karsten Dam.
Bestyrelsen for Children in Africa: Birgitte Bech og Vagn Frikke-Schmidt.
”Giv en blyant” projektet: Birgitte Bech, Heidi Olsen og Lis Jannæs.
Koncertudvalg: Vagn Frikke-Schmidt, Heidi Olsen, Lis Skipper, Erik Foged, PR og marketing og
Claus Bøye Baun, PR og marketing.
Masomo (Lisacare): Jonna Kildebogaard.
Watoto: Jens Erik Sørensen.
Dinadona: Daniel Tufte Kristensen.
Formanden foreslog, at der nedsættes et ”PR og markedsføringsudvalg”.
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11.

Informationsudvalgets aktiviteter

Foreningen har ikke et formelt informationsudvalg.
12.

Eventuelle vedtægtsændringer

Ingen vedtægtsændringer.
Bestyrelsen lovede at kigge på forslag til at revidere vedtægterne.
Lisa Care har skiftet navn til Masomo.
13.

Eventuelt

Formandens beretning ønskes lagt på hjemmesiden sammen med referatet fra
generalforsamlingen.
Ønske om at alle bidrager med indlæg til foreningens hjemmeside.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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