Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center,
tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19.
Til stede: 15 medlemmer
Referent: Bente Søefeldt

1. Valg af dirigent og referent
Claus Rønnow blev valgt til dirigent, og Bente Søefeldt påtog sig referenthvervet.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, men at der var et lille
problem, idet regnskabet ikke var udsendt til tiden ifølge foreningens vedtægter.
Enten måtte der indkaldes til en ny generalforsamling eller også måtte generalforsamlingen
beslutte, at regnskabet kunne behandles efter en lille læsepause inden forelæggelsen.
Forsamlingen stemte for sidstnævnte, og generalforsamlingen kunne gennemføres.
2. Beretning for året der gik
Formanden, Saida Sonne, fremlagde sin beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne
år samt omtalte de foreløbige planer, der ligger for 2017.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.
Det årlige loppemarked bag Frederiksberg Rådhus finder sted 20. maj.
På forespørgsel om der var brug for flere loppeting, var svaret, at der stadig står mange
kasser med loppeting på Hvidovre Gymnasium, men at det altid er godt med nye ting, som
ikke har været med tidligere.
Støttefesten afholdes også i år på Johan Borups Højskole den 30. september.
Else Marie Buck kunne oplyse, at det årlige loppemarked på Hyltebjerggård ikke
gennemføres i år. De foregående år har Else Marie sammen med Kirsten Matthiesen haft
en stand til fordel for Nenkashe.
Der blev spurgt ind til den Vocational School, som Nenkashe, Kenya er i gang med at rejse
penge til.
Det bliver en erhvervsskole for piger med praktiske fag som syning, barnepleje, pædagogik,
dyrkning af jord mm..
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab 2016
Kasserer, Christina Dela Widenmann, startede med at beklage, at regnskabet ikke var
kommet ud til tiden.
Derefter fremlagde Christina det omdelte regnskab for 2016, hvor foreningen er kommet ud
med et meget fint resultat.
Tabaska Revision v/Jakob Diness kunne i sin årsrapport for foreningen endnu en gang
konstatere, at administrationen igen i år ligger på et meget lavt niveau samt” at
forretningsgangen efter vor bedømmelse er godt tilrettelagt og virker på betryggende
måde”.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
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4. Forslag til budget for 2017
Der forelå intet skriftligt budget for 2017.
Christina Dela Widenmann gjorde i korte træk rede for næste års budget, som stort set
bygger på de samme tal som 2016.
100.000 kr. overføres til Nenkashe, Kenya, og der kan overføres flere, hvis der er brug for
det.
Saida har foreløbigt sendt 40.000 kr. til Nenkashe og vil herefter sende portioner à 30.000
kr..
Indtægten fra støttefesten sættes til 40-50.000 kr.
Saida og Christina vil i nærmeste fremtid se nærmere på det regnskab, som Nenkashe,
Kenya har sendt til os.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.
6. Drøftelse af hvorvidt vi på sigt skal støtte arbejdet omkring Nenkashes Vocational
School. Hvis vi arbejder videre i den retning, kræver det en ændring af vedtægterne.
Generalforsamlingen var positiv over for at prøve at rejse penge til skolen, og der kom flere
ideer til, hvordan det kan lade sig gøre samtidig med, at vi stadig støtter pigers skolegang
jvf. foreningens vedtægter.
Sponsorstøtte, fundraising, støtte via et Sisu-projekt til f.eks. byggeriet, brønd og lignende
blev nævnt som muligheder.
Nenkashe, Kenya bruger deres fundraising ene og alene til skoleprojektet, og har, som
Saida sagde det i sin beretning, allerede fået et pænt beløb ind.
Der skal foreligge helt klare rammer for foreningens støtte, og foreningens struktur og
organisation skal afstemmes efter, hvilke støtteforanstaltninger vi går ind i.
Bestyrelsen vil på baggrund af generalforsamlingens positive indstilling og de fremkomne
ideer/forslag arbejde videre med sagen.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret: 150 kr. om året, dog for børn og unge under 15 år 50
kr..
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, følgende er på valg:
a. Formand, Saida Karin Sonne, som genopstiller
b. To bestyrelsesmedlemmer, Marianne Dela Widenmann og Bente Søefeldt,
som begge genopstiller
c. To suppleanter, Inger Jacobsen og Annette Sonne Clifforth, som begge
genopstiller
Alle medlemmer på valg blev genvalgt.
9. Valg af intern revisor
Intern revisor, Claus Stougaard-Andresen, blev genvalgt.
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10. Eventuelt
Et medlem gav udtryk for, at det var et flot arbejde bestyrelsen og andre medlemmer lagde
i foreningen.
I det forløbne år har vi også været flere til at tage en tørn, blandt andre foreningens
praktikant Liv, og det har lettet arbejdet for andre bestyrelsesmedlemmer og været godt for
foreningen, replicerede formanden.
Saida havde også en frisk hilsen fra Silole, som er dybt taknemmelig for vores arbejde og
den støtte vi giver pigerne.
Vi dækker stort set 9/10 af deres udgifter til pigerne.
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