Referat fra generalforsamling i Børn i Afrika
Onsdag den 3. november 2016 kl. 19.30-20.45 i Ungdomshuset ved Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, 2900
Hellerup.
Der mødte 29 personer op til generalforsamlingen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Til dirigent blev valgt Jan Kildebogaard.
2. Referent
Til referent blev valgt Birgitte Bech.
3. Formandens årsberetning for foreningen
Formanden indledte med at fortælle, at beretningen i år var lang 
Formanden præsenterede bestyrelsen. Igen i år har foreningen modtaget tilskud fra Sterregaards
Mindefond, fra tipsmidlerne samt fra puljen ”Humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete
formål”. I det forgangne år har foreningen også modtaget tipsmidler. Foreningen er blevet betænkt
med en arv på kr. 50.000,- til Blyantsprojektet.
11.-29. februar var næstformand Birgitte Bech i Uganda for at arbejde sammen med Josephine – vores
ugandiske medarbejder.
Foreningens formand Karsten Dam arrangerede og gennemførte en studietur sammen med 17
deltagere i perioden 7. – 23. oktober. Turen var vellykket og sluttede i Kigali, Rwanda.
Bestyrelsen havde i foråret besøg af Pia Rask fra Grundfoss, som fortalte om støttemuligheder til
vandpumper m.m.
Blyantsprojektet har involveret 900 børn på 17 forskellige skoler, som har modtaget skolematerialer.
SED-projektet, hvor børn i fattige familier får mulighed for at begynde en lille indtægtsgivende
virksomhed ved hjælp af eks. to ænder eller nogle høns eller en gris er kommet rigtigt godt i gang.
Kidz in Need har igen bevilget foreningen penge, denne gang kr. 28.000,- til afholdelse af 4 workshops
for i alt 260 piger og drenge.
Til projektet med husbyggeri er der i år færdiggjort to huse og det tredje forventes gjort færdig inden
jul.
Der er i årets løb udkommet 3 medlemsblade, og gruppen, der pakker bladene til forsendelse, er blevet
udvidet, hvilket formanden takkede for.
Børn i Afrikas medlemstal i oktober opgjort til 530 medlemmer.
Formanden bragte en stor tak til foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, registrator og
databasefører, praktiske hjælpere, fonde, kontingentbetalere, gavegivere og studietursdeltagere.
Desuden en stor tak til Folkekirkens Nødhjælp for hjælp med udsendelse af medlemsblade, hjælp og
information samt støtte til studieturen.

Formanden gav desuden en kort orientering omkring Masomos arbejde – eks. arbejdet på øen
Kalangala.
Formandens beretning blev godkendt.
Hele formandens beretning kan læses på Børn i Afrikas hjemmeside www.boerniafrika.dk
4. Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet for 2015, uddybede enkelte posteringer og besvarede spørgsmål.
Der fremkom ønske om, at der fremover i regnskabet vil blive noteret de samlede udgifter og
indtægter.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
6. Andre indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
Kassereren gennemgik budgettet for 2017 og besvarede spørgsmål. Budgettet blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet til kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for en
familie blev vedtaget med applaus.
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år – den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år
Lars Ravn blev valgt til kasserer. Revisorfirmaet Beirholm blev valgt.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 3 medlemmer er på valg. Derudover er der
et enkelt andet medlem, som trækker sig
Karsten Dam, Birgitte Bech, Pia Wind blev valgt for en 2-årig periode og Kristin Espedal blev valgt for en
1-årig periode.
10. Valg af suppleant. Valgperioden er 1 år
Flemming Nielsen blev valgt.
11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen for 1 år
Jonna Kildebogaard blev udpeget.
12. Eventuelt
Der blev spurgt ind til, om der var planer om at få et ugandisk kor til Danmark.
Fra en deltager på studieture blev det forslået, at der blev bygget 1 – 2 skoler mere i Sorotti området,
som studietursgruppen besøgte. Bestyrelsen blev opfordret til - gennem det næste år - at drøfte et
sådant projekt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45 med kaffe, te og kage.
Efter generalforsamlingen viste Kristin Espedal billeder og fortalte om besøget hos Batwa folket
(pygmæer) i Uganda. Karsten Dam viste også billeder fra studieturen og kl. 21.35 sluttede aftenen i god
ro og orden.

