Børn i Afrika – Generalforsamling torsdag den 31-10-2013
Sted: Dyssegårdskirkens krypt.
Start: 19.35
Deltagere i generalforsamlingen:
Knud Henning Koefoed, Elise Foged, Kirsten Lillethorup, Elly Christoffersen, Ditlev Ottesen, Jan
Kildebogaard, Ane Ludvigsen (Medlem af bestyrelsen), Birte Jensen (Medlemsregistrator), Jonna
Kildebogaard (Masomo-observatør i bestyrelsen), Lis Jannæs (Medlem af bestyrelsen), Anne MøllerAndersen (Medlem af bestyrelsen), Erik Foged (Medlemsservice, Medlemsbladet), Karsten Dam (Formand;
via Skype fra Grønland), Birgitte Bech (Næstformand), Lars Ravn (Kasserer).

0. Velkommen
Birgitte Bech bød velkommen og gennemgik programmet.
Vi sang ”Nu falmer skoven …”, nr. 341 i Højskolesangbogen
Alle deltagere i generalforsamling præsenterede sig derefter.

1. Valg af dirigent
Jan Kildebogaard blev valgt.
Jan oplyste, at han havde modtaget medlemsblad med indkaldelse den 3.10.2013, hvilket opfylder krav om
indkaldelse 3 uger før generalforsamling. Forsamlingen var dermed lovlig indkaldt, hvilket alle accepterede.

2. Valg af referent
Lars Ravn blev valgt.

3. Formandens beretning
Formandens beretning blev præsenteret via video, da formanden, Karsten Dam pt. er i Grønland.
Beretningen vil snarligt også findes som video på BiA’s hjemmeside. Den omhandlede:






Tak til afgåede Bestyrelsesmedlemmer.
Omtale af studietur og salg af afrikavarer.
Omtale af Medlemsblad.
Omtale af husprojektet: flere huse færdiggjort og flere undervejs.
o Tak til sponsorer.
Omtale af økonomi.
o Medlemsantallet steg takket være kampagne.
o Opfølgning af Pearls sponsorater, hvis betaling har været meget svingende / faldende.
Ikke øremærkede gaver er faldende.
o Imødekommet ansøgning fra Stæregårds fond.
o Tipsmiddelansøgninger.
o Korturné regnskab.
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Omtale af hjemmeside.
Omtale af Birgitte Bech`s besøg i Uganda.
o Bestyrelsesmøde i Uganda.
o Div. opfølgning og hjælp til Josephine, vor lokale repræsentant.
Omtale af bestyrelsesmøder.
o Sager behandlet.
o Karsten Dam nu formand fra Grønland.
Omtale af samarbejde med FKN.
o Vi har mistet vores plads i rådet.
o FKN betaler porto for vores Medlemsblad.
Tak.
o Til de frivillige på mange måder.
o Til sponsorer og gavegivere.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet har været publiceret i Medlemsbladet nr. 2 i 2013.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

5. Godkendelse af budget
Budgettet for 2014 har været publiceret i Medlemsbladet nr. 2 i 2013.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen inkl. kontingent på 50 hhv 75 kr (singler / familie) for 2014

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg af kasserer og revisor
Lars Ravn blev valgt.
Statsaut. revisor Beierholm A/S, Århus er valgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Foged, Lis Jannæs, Anne Møller-Andersen blev genvalgt for en toårig periode.
Ane Ludvigsen, Birgitte Bech og Karsten Dam er på valg i 2014.

9. Valg af suppleant
Nicole Scharff, Merete Boie-Hansen blev valgt som hhv. første- og andensuppleant.
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10. Valg af udvalg
Intet at bemærke.

11. Informationsudvalgets aktiviteter
Karsten Dam er ansvarshavende redaktør. Erik Foged er udførende.

12. Vedtægtsændringer
Forslag til nye vedtægter har været publiceret i Medlemsbladet nr. 2 i 2013.
De af bestyrelsen fremlagte reviderede vedtægter blev enstemmigt vedtaget – dog med den rettelse, at §2,
stk. 2. ændres fra ”BiA kan indgå samarbejdsaftaler med andre danske organisationer, der har samme
formål som BiA” til ”BiA kan indgå samarbejdsaftaler med andre danske organisationer, der har lignende
formål som BiA”.

13. Eventuelt
Elly Christoffersen spurgte om, vi var ved at trække os ud af skolen. Svaret var ”ja”, men med den
kommentar, at vi har tillid til den nuværende ledelse, og at vi fortsat følger med i skolens gang og liv, og at
foreningen fortsat kan rose sig af at have bidraget væsentligt til uddannelse af unge mennesker i et fattigt
samfund i Kampala.
Anne Møller-Andersen og Ane Ludvigsen fortalte om ideerne til en kommende studietur, som vil blive
nærmere annonceret i Medlemsbladet. Turen vil forhåbentlig blandt andet omfatte en gorilla-tur.

14. Afslutning
Birgitte Bech takkede forsamlingen for god, ro og orden. Birgitte Bech takkede Dirigenten.
Hermed sluttede generalforsamlingen kl. 21.15
Efter kaffe og dejlig hjemmebag viste Ane Ludvigsen billeder fra sin ”turisttur” til Uganda inkl. gorillaer mv.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som:





Karsten Dam, formand
Birgitte Bech, næstformand
Erik Foged, sekretær
Lars Ravn var allerede på generalforsamlingen valgt som kasserer

Næste bestyrelsesmøde afholdes 28.11.2013 kl. 18 hos Ane Ludvigsen i Farum, Nygårdterrasserne 233 C,
fastnet 4495 7883

Lars Ravn, referent
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