Børn i Afrika – Generalforsamling torsdag den 02-11-2017
Sted: Vangede Kirkes Mødelokaler
Start: 19.35
Deltagere i generalforsamlingen:
Jan Kildebogaard, Flemming Nielsen (Suppleant), Kristin Espedal (Bestyrelsesmedlem), Pia Vind
(Bestyrelsesmedlem), Birte Jensen (Medlemsregistrator), Birgitte Bech (Næstformand), Jonna Kildebogaard
(Masomo-observatør i bestyrelsen), Erik Foged (Medlemsservice, Medlemsbladet), Karsten Dam (Formand),
Lars Ravn (Kasserer) samt øvrige medlemmer – i alt ca. 27.

1. Valg af dirigent
Jan Kildebogaard blev valgt.
Jan oplyste, at han havde modtaget medlemsblad med indkaldelse i god tid inden kravet om indkaldelse 3
uger før generalforsamling. Desuden er datoen for generalforsamling indenfor vedtægterne. Forsamlingen
er dermed lovlig indkaldt, hvilket alle accepterede.

2. Valg af referent
Lars Ravn blev valgt.

3. Formandens årsberetning for foreningen
Formandens beretning blev præsenteret af Karsten Dam:
Indsatser i Uganda i årets løb:
1. Blyantsprojektet: Skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, geometrisæt, skoletasker,
uniformer mm) til de fattigste børn på i alt 21 forskellige skoler. Alt i alt har vi nået godt og vel 1000
børn med skolematerialer. Alle deltagende 21 skoler har desuden modtaget diverse sportsudstyr.
2. Husbyggerierne: Vi har i sommers færdiggjort to huse. Dels et fint hus for Goretti Kebirungi - en 43-årig
handicappet kvinde der er HIV-positiv og har 4 børn. Det andet hus var til Fabias Kyomugisha - en 38årig HIV-positiv kvinde med 4 børn (pengene til dette hus kom fra gæsterne ved et af vore medlemmers
50-års fødselsdag, der som gaveønske havde bedt om bidrag til netop dette hus).
3. I alt 167 elever har haft glæde af skole-sponsorater bestående af kontant betaling af skolepenge. De
fordeler sig i forskellige grupper, heriblandt 17 unge fra The Pearls koret, 10 der er privat sponsoreret
og 140 andre elever fordelt på 12 skoler.
4. SED-projektet (iværksætterprojekt), hvor Josephine udvælger egnede børn der får f.eks. et par ænder,
en ged eller en pattegris som de skal tage sig af og fodre op.
5. Vi har afholdt 2 store 3-dages lejre for børn i hhv. august og september. Først i Wakiso med 87
deltagende børn og for ganske nylig i Iganga med 90 børn. Lejrene er sponseret med fondsmidler fra
Det Obelske Familiefond. Vi afholder endnu 8 af denne slags lejre i løbet af 2017-18.
6. Hvad angår fondsmidler har vi søgt og/eller fået
a. 10.000 kr. fra Magda og Erik Sterregaards Fond til SED.
b. De sædvanlige tipsmidler er indkommet for nylig, nemlig kr. 67.292 kr.
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c. Et stort beløb fra Det Obelske Familiefond, nemlig 153.000 kr. til 10 lejre
d. Har søgt Merkur-fondet om 9.000 kr. til afholdelse af 3 workshops.
Medlemstallet er i øjeblikket 515.
Som i de foregående år har vi udsendt 3 trykte medlemsblade. Vi har skiftet trykkeri, fordi vi fik et lidt
billigere tilbud fra det firma, der trykker for FKN. I denne forbindelse kan jeg også nævne, at vi forsøger
at opdatere både vores FaceBook side og hjemmeside for Børn i Afrika.
Fra bestyrelsesarbejdet kan nævnes at vi startede foreningsåret med følgende medlemmer: Birgitte
Bech som næstformand, Lars Ravn som kasserer, Erik Foged som sekretær, Anne Møller-Andersen, Pia
Wind, Kristin Espedal og undertegnede som formand. Jonna Kildebogaard har været repræsentant for
Masomo. Desuden blev Flemming Nielsen sidste år valgt som suppleant, og han har deltaget i
bestyrelsens møder i løbet af året. Birte Lønborg-Jensen har stået for det vigtige arbejde med
registreringer og databaseføring. På dagsordenen i løbet af året har bla. været et eventuelt snarligt
besøg fra Uganda af et kor (vi har vedtaget en principbeslutning om at vi gerne vil have et kor på turné i
DK igen).
Så kan det nævnes at vores næstformand endnu engang fik mulighed for at tage til Uganda i februar
måned og støtte Josephine i arbejdet.
Jeg vil også i år slutte med at bringe stor tak til alle der har bidraget med hjælp i årets løb. Det gælder
selvfølgelig bladpakkere, registrator og databasefører, bestyrelsesmedlemmer, fonde der har støttet
os, kontingentbetalere og gavegivere der har bidraget med støtte. Også stor tak til vores
samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp, for især arbejdet og økonomien i forbindelse med
udsending af vore medlemsblade. Og en tak til Josephine i Uganda, uden hvem vi slet ikke ville kunne
være så effektive og nå så mange!
Fra Masomo skal nævnes følgende:
a. 2 tidligere ansatte fra M-Lisada har startet projekter for forældreløse børn i Iganga.
b. 1 anden fra M-Lisada har startet projekt for en stadig voksende pigegruppe i Masaka. Masomo
har støttet med køb af grunde og husbyggeri og andet.
c. Som ny aktivitet bliver der nu lavet en brønd på Kalangala.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet har været publiceret i Medlemsbladet.
Et medlem bemærkede, at man kunne overveje at anvende Folkekirkens Nødshjælps begreb:
transaktionsomkostninger i stedet for foreningens eget begreb, projektgenerelle omkostninger. Det vil
kassereren vurdere ifbm. årsregnskab 2017.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter
Som det fremgår andetsteds fastholdes en lang række af de nuværende aktiviteter suppleret med en
studietur i oktober 2018.
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6. Andre indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

7. Godkendelse af forslag til budget og kontingent
Budgettet blev godkendt af forsamlingen inkl. kontingent på 100 hhv 150 kr (singler / familie) for 2018.

8. Valg af kasserer og revisor for 1 år
Flemming S. Nielsen er valgt. Generalforsamlingen bifaldt, at Flemming S. Nielsen og Lars Ravn (afgående
kasserer) kører parløb på kassererposten frem til 30.6.2018; begge med adgang hver for sig til netbanken i
Nordea.
Statsaut. revisor Beierholm A/S, Århus er valgt som revisor.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Foged, Kristin Espedal, Anne Møller-Andersen blev genvalgt for en toårig periode.

10. Valg af suppleant
Lars Ravn blev valgt som suppleant.

11. Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen
Jonna Kildebogaard er udpeget.

12. Eventuelt
•
•

•

Der var ønske om at flytte generalforsamlingen til kl. 19.00 isf. 19.30. Det imødekommes af bestyrelsen
fom. næste generalforsamling.
Der blev spurgt til koraktiviteter, og generalforsamlingen gav udtryk for, at en kor-turné ønskes.
Bestyrelsen er som nævnt i gang med sonderinger om dette, men skal finde den rigtige model med det
rigtige kor.
Karsten Dam oplyste, at vi har søger støtte gennem PFA’s fond. Børn I Afrikas medlemmer skal stemme
på projektet her: https://pfabruglivetfonden.dk/forside/afstemninger/hjertesag/skolematerialer-tilforaeldreloese-og-fattige-boern-i-uganda/

Afslutning
Karsten Dam takkede forsamlingen for god, ro og orden.
Karsten Dam takkede Dirigenten.
Hermed sluttede generalforsamlingen kl. 20.45
Efter kaffe og dejligt hjemmebag viste Jonna Kildebogaard billeder fra Masomoprojektet.
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På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som:
•
•
•
•

Karsten Dam, formand
Birgitte Bech, næstformand
Erik Foged, sekretær
Flemming S. Nielsen, som allerede på generalforsamlingen var valgt som kasserer

Lars Ravn, referent
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