Støtteforeningen til projekt
Nenkashe Educational Center
25.3.2015

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational
Center, mandag den 23. marts kl. 19
Til stede: 16 deltagere
Referent: Bente Søefeldt

1. Valg af dirigent
Claus Rønnow blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Saida Sonne, fremlagde sin beretning om bestyrelsens arbejde i det
forløbne år samt omtalte de foreløbige planer, der ligger for 2015.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.
Saida kom med en enkelt korrektion til den skrevne beretning. Foreningen har
endnu ikke modtaget det årlige regnskab fra Kenya på grund af sygdom hos deres
regnskabskyndige.
Formanden takkede endnu en gang hjælperne for deres indsats ved støttefesten og
særligt de, der søndag kørte mange billæs til fordeling til Mændenes hjem,
Rumænien og genbrugspladsen.
De kenyanske piger, der kommer til Danmark i april måned, har endelig fået deres
pas og venter nu på visum, som skulle komme 15 dage efter pasudstedelsen. Lige
så snart de har fået deres visum, bestilles flybilletter.
Saida nævnte årets støttefest, som formentlig flyttes til Borups Højskole og afholdes
efter et helt nyt koncept med workshops med ”kendte” mennesker.
Flemming Jensen har sagt ja til at holde festtalen.
Der bliver intet loppemarked. Lokalerne på Borups egner sig ikke, og det er
desuden et kæmpe arbejde, som kræver mange hjælpere og arbejdstimer.
Else Marie Buck nævnte, at det var godt at se, at NEC Kenya prøver at få midler via
fundraising.
NEC Kenya er blevet accepteret til at fundraise via den store amerikanske portal
Global Giving.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab til godkendelse, revideret regnskab vedlagt i bilag 1
Kasserer, Christina Dela Widenmann, fremlagde regnskabet for 2014.
Foreningens regnskab for 2014 er fint. Indtægterne i 2014 har været højere end
budgetteret.
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Administrationsudgifterne er stadig meget lave.
Drøftelse af indbetalingsmåder af kontingentet.
Hvis det skal være mulig at betale kontingentet over PBS, vil det koste foreningen
penge.
Det er derfor op til det enkelte medlem f.eks. at betale over netbank og tilmelde sig
en automatisk årlig overførsel af kontingentet til foreningen.
En stor tak til revisor Jakob Diness, som reviderer foreningens regnskab
vederlagsfrit.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Budget til orientering
Christina Dela Widenmann fremlagde budget for 2015.
2015 ser også ud til at blive et godt år.
Der budgetteres med indtægter på ca.100.000 kr..
De penge, foreningen har fået af CISU samt donationen på 10.000 kr. fra et
medlem, går til Silole og de kenyanske pigers ophold i Danmark samt til genoptryk
af foreningens kort.
Til støttefesten er der budgetteret med et beløb til pr-materiale.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter, se vedlagte bilag 2
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt af Saida punkt for punkt.
Der blev stillet et spørgsmål angående posten næstformand, som foreslås slettet.
Foreningen har ingen næstformand pt., da den tidligere næstformand Marianne
Dela Widenmann har bedt sig fritaget fra posten.
Med en fladere struktur, stor ansvarlighed over for opgaverne fra alle
bestyrelsesmedlemmer og den måde, bestyrelsen arbejder på, mener bestyrelsen
det er forsvarligt at nedlægge posten.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer efter gældende regler skal
behandles på en ekstraordinær generalforsamling, men at afstemningen kunne
gennemføres, hvis forsamlingen var enige om det.
Forsamlingen stemte for, og vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret: 150 kr. om året, dog for børn og unge under
15 år 50 kr..
Formanden pointerede, at bestyrelsen syntes det er vigtigt, at det ikke må være
kontingentets størrelse, der afholder nogen fra medlemskab.
Derfor forslaget om at fastholde det lave beløb.
Flere gav udtryk for, at de er glade for at få en reminder om indbetaling af
kontingent.
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På spørgsmålet om, hvor mange børn og unge, der er medlem af foreningen, kunne
det oplyses, at der er omkring 10-12 pt..
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand, Saida Sonne,
bestyrelsesmedlem Marianne Dela Widenmann
var på valg, og begge stillede op til genvalg
Formanden skal vælges direkte som formand, og Saida Sonne blev genvalgt.
Marianne Dela Widenmann blev genvalgt.
Følgende suppleanter var på genvalg:
Inger Jacobsen, stillede op til genvalg og blev genvalgt.
Inger Ahrenkiel, stillede ikke op til genvalg.
Annette Clifford Sonne var eneste kandidat til suppleantposten og blev valgt.
8. Valg af intern revisor
På valg: Claus Stougaard-Andresen, som ønskede at genopstille.
Claus Stougaard-Andresen blev valgt.
Da foreningen har en professionel revisor, har den interne revisor ingen faste
opgaver, men kan til enhver tid bede om og få adgang til foreningens løbende
regnskab på medlemmernes vegne.

9. Eventuelt
Claus Stougaard-Andresen ville gerne have datoer for kommende
bestyrelsesmøder og være observatør som intern revisor.
Det blev der nikket til, men det var en fejl. Den interne revisors rolle er til enhver tid
at have adgang til at kontrollere foreningens regnskab og bilag på medlemmernes
vegne, som skrevet under dagsordens punkt. 8.
Støttefesten blev drøftet.
Flere gav udtryk for, at det var godt at prøve noget nyt.
Støttefesten på Borups henvender sig nok til et andet publikum end de tidligere
støttefester - måske til et mere købestærkt publikum, som vil give 200 – 300 kr. for
at deltage i en workshop med ”kendte” mennesker.
Claus Rønnow foreslog, at vi rettede henvendelse til havnerundfarten og fik dem til
at lægge til ved Borups. God ide.
Den endelige beslutning (selv om Borups næsten er valgt) om, hvor støttefesten
skal holdes, tages på et møde d. 7. april.
Else Marie Buck gjorde reklame for et lille loppemarked d. 25. april på
Hyltebjerggård på Linde Alle 33, Vanløse, kl. 10-14, hvor hun sammen med Kirsten
Mathiesen i lighed med sidste år sælger lopper til fordel for Nenkashe.
Det er i den periode Kenya pigerne er her, så det vil være oplagt, at de besøger
loppemarkedet.
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Der er planlagt et besøg i FN huset med deltagelse af Kenya pigerne evt. elever fra
Hvidovre Gymnasium, hvor også foreningens medlemmer kan deltage. Mere om
det senere.
Til slut takkede Saida for al den støttet, hun har fået i det forløbne år og takkede
Inger Ahrenkiel for hendes indsats for foreningen, mens hun har været suppleant.
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Vedtægter (med indføjede forslag til rettelser)
§ 1. Navn
Foreningens navn: Støtteforening til projekt “Nenkashe Educational Center”
Initialer: SNEC
Adresse: www.nenkashe.dk, nenkashe@nenkashe.dk

§ 2. Formål:
Foreningen er en dansk, almen velgørende forening, hvis formål det er at yde støtte til skoleprojektet
“Nenkashe Educational Center” i Kenya, som Silole Mpoke Grønlykke har taget initiativ til at oprette.
Projektet betaler skolegang og daglige fornødenheder for masai-piger, der er flygtet fra pigeomskæring, vold
og tvangsægteskab.

§ 3. Medlemskab:
Som medlemmer kan optages alle, der vil støtte foreningens formål. Medlemskab, herunder stemmeret på
generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen opnås, når kontingent er betalt. Medlemmerne er
forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål, betales et årligt medlemskontingent på 150 kr., som forfalder til betaling 1.
marts.
Slettes: på 150 kr. Tilføjes: som fastsættes på generalforsamlingen

dvs, § 4 Ændres til:
§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt medlemskontingent, som fastsættes på den årlige
generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling 1. marts.
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§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling via e-mail, eller kan hentes på Nathanaels
kirkens kontor. Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.
Slettes: via e-mail, eller kan hentes på Nathanaels kirkens kontor. (I linje 2-3)
dvs, § 5 Ændres til:
§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på
foreningens bankkonto.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via email, eller kan hentes på Nathanaels kirkens kontor. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være
bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Slettes: via e-mail, eller kan hentes på Nathanaels kirkens kontor. (I linje 3)

dvs, § 6 Ændres til:
§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før
generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6 Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
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9. Eventuelt
Slettes: Valg af revisor og revisorsuppleant (punkt 8). Indsættes: Valg af intern revisor.

dvs, § 7 Ændres til:
§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6 Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer,dog har medlemmer, der skylder
kontingent ikke stemmeret. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de
tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Vedtægtsændringer kan kun godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne
forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, der er fremkommet krav og
indkaldes med samme varsel, som ved den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Den samlede bestyrelse er
ansvarlig for at foreningens økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens
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beslutninger og foreningens formål. Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske
midler. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har adgang til at følge kontoens bevægelser på nettet ("KontoKik"). Det årlige regnskab skal fremlægges underskrevet af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for
to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges tre
bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et
bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Formanden vælges særskilt, herudover
konstituerer bestyrelsen sig selv. Første gang vælges 2 medlemmer af bestyrelsen, deriblandt formanden, for
2 år. Resten af bestyrelsen vælges for 1 år. Derefter er alle valgt for 2 år. For at være valgbar, skal den
foreslåede være personligt til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal skrive referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne lægges på
hjemmesiden efter godkendelse af bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når 3 af
medlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed – i tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende – eller i dennes fravær næstformandens. Bestyrelsen er ansvarlig overfor
generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.
Slettes: Første gang vælges to medlemmer af bestyrelsen, deriblandt formanden, for to år. Resten af
bestyrelsen vælges for et år. Derefter er alle valgt for to år. (i linje 10)
Slettes: eller i dennes fravær næstformanden. (i linje 17)
Slettes: være personligt til stede og (i linje 11)
Tilføjes: En person, som er på valg og ikke kan være til stede ved generalforsamlingen, kan stille op til
genvalg ved at udstede en fuldmagt.
dvs, § 10 Ændres til:
§ 10. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens økonomiske midler anvendes i overensstemmelse
med generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer har adgang til at følge kontoens bevægelser på nettet (“Konto-Kik”).
Det årlige regnskab skal fremlægges underskrevet af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges to
bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år to suppleanter til
bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
Formanden vælges særskilt, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. For at være valgbar, skal den
foreslåede tilkendegive at være villig til at modtage valg.
En person, som er på valg og ikke kan være til stede ved generalforsamlingen, kan stille op til genvalg ved at
udstede en fuldmagt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen skal skrive referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne lægges på hjemmesiden efter godkendelse
af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når tre af medlemmerne er til stede.
Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og
indkaldes med mindst syv dages varsel.

§ 11. Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Bindende aftaler kan kun træffes i
samråd med bestyrelsen.
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§ 12. Eksklusion:
Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter eller som ved deres optræden
skader foreningens formål og omdømme, kan ekskluderes af foreningen. En sådan beslutning skal vedtages
af 4/5 af medlemmerne på et bestyrelsesmøde. Det pågældende medlem skal have adgang til dette møde for
personligt at kunne tale sin sag. En eksklusion kan af vedkommende appelleres til førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.

§13. Opløsning af foreningen eller ændring af formålsparagraf:
Forslag til foreningens opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, hvis
forslaget skal godkendes. I tilfælde af opløsning af foreningen, vil foreningens midler blive overført til
Projekt NEC i Kenya eller et lignende almen velgørende.
Slettes: vedtægter (i første linie) Erstattes med: formål
Slettes: almen velgørende (i sidste linie) Erstattes med: projekt
dvs, § 13 Ændres til:
§ 13. Opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål, jævnfør § 2.
Forslag til foreningens opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, hvis forslaget skal
godkendes. I tilfælde af opløsning af foreningen vil foreningens midler blive overført til projekt Nenkashe i
Kenya eller lignende projekt.
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