Referat fra Generalforsamling i Børn i Afrika
Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.30 – 21.30

20 personer, heraf 7 var fra BiA’s bestyrelse, deltog i Generalforsamlingen.
Næstformand Birgitte Bech bød velkommen, og vi indledte Generalforsamlingen med
at synge ”Nu falmer skoven trindt om land”.

Dagsorden
Ad 1) Valg af dirigent.
Jan Kildebogaard blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2) Valg af referent.
Anne Møller-Andersen blev valgt til referent.

Ad 3) Formandens Årsberetning 2013 for Foreningen.
Formanden bød alle velkommen via Skype fra Sisimiut i Grønland og afgav herefter
foreningens årsberetning. Der henvises til den skriftlige version, som kan læses på
foreningens hjemmeside.
Foreningen har d.d. 671 medlemmer.
Formanden udtrykte speciel tak til Birte, som håndterer alle foreningens indbetalinger.
Årsberetningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 4) Godkendelse af regnskab.
Lars Ravn fremlagde Regnskabet for 2013, som efter en kort drøftelse blev godkendt.

Ad 5) Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det
kommende år.
Birgitte orienterede om nogle af de tanker bestyrelsen har gjort sig.
Bestyrelsen har bl.a. diskuteret nye koraktiviteter og at der afholdes en
bestyrelsesstrategidag i januar-februar 2015.

Bestyrelsen havde herud over ingen nye forslag til projekt.

Ad 6) Andre indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7) Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det
kommende år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2015 blev fremlagt.
Bestyrelsen foreslog, at man fortsætter med det samme kontingentniveau som nu på
75kr. for et familiemedlemskab og 50kr. for enkelt personer.
Budgettet blev efter en kort drøftelse godkendt.

Ad 8) Valg af kasserer og revisor. Den valgte kasserer er medlem af
bestyrelsen for et år.
Lars ravn blev valgt som kasserer.
Det statsautoriserede revisionsfirma, Beierholm i Aarhus blev valgt som revisor.
Medlemsregistrator Birte fik endnu en gang en stor tak for det kæmpe arbejde hun
gør for foreningen.

Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ane Ludvigsen, Birgitte Bech og Karsten Dam var på valg. De stillede alle op og blev
genvalgt.
Jonna Kildebogaard blev udpeget af Masomo til at sidde i BiA’s bestyrelse som
observatør. Her henvises til justeringen i Vedtægterne §6 stk.1.

Ad 10) Valg af suppleanter.
Merete Boye-Hansen og Nicole Scharf blev genvalgt som suppleanter.

Ad 11) Valg af udvalg.
Der er ingen stående udvalg. Bliver der behov for at nedsætte et udvalg i forbindelse
med en aktivitet nedsættes det på ad hoc basis.

Ad 13) Bestyrelsens forslag til justering af Vedtægterne.
Dirigenten fremførte at der må være tale om justeringer, da vedtægtsændringerne
ikke har været udsendt til medlemmerne inden Generalforsamlingen. Dette er dog
heller ikke påkrævet jfr. Vedtægterne.
Lars Ravn fremførte indledningsvis, at der en stigende opmærksomhed i samfundet
omkring, at foreninger er reelle foreninger.
Der varfølgende forslag til justeringer:
1) §6 stk.1 - Masomo projektet, som er en del af ”Børn i Afrika”, udpeger en
navngiven person som observatør i bestyrelsen.
2) §8 stk.2 -Der oprettes en konto til Masomo projektet og dertil knyttes et
betalingskort. Jonna Kildebogaard, som er udpeget af projektet, kan disponere over
dette kreditkort.
3) §8 stk.9 – Kontantbeholdningen skal uanset land begrænses mest muligt.
4) §5 stk.3 – Dagsordenpunktet om valg til udvalg blev fjernet.
Justeringen af Vedtægterne blev herefter vedtaget.

Ad 14) Eventuelt.
BiA har fået en henvendelse fra Hvidovre Skole, som i 2. uge i februar 2015 vil lave et
tema om Afrika. Der planlægges at lave et undervisningshæfte hertil.
Der er desuden løbende henvendelser fra skoler og unge mennesker, som laver
projekter, samt Dyssegårds Bibliotek, og dem vil vi så også kunne sende dette
materiale til.
Der søges nu fondsmidler til udarbejdelse af undervisningsmaterialet.
Dirigenten afrundede herefter Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten.
Herefter gik vi over til kaffen og efterfølgende indslaget fra Masomo om deres
engagement på øen Kalangala i Victoriasøen.

NB. En lille praktisk bemærkning til erindring
- kontakten til lærred sidder bag klaveret i mødelokalet i Dyssegårdskirken.

