Referat fra Generalforsamling i Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational Center
den 31.3.2014.
Referent Marianne Dela Widenmann
1. Valg af dirigent
Claus Rønnow blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Foreningens formand Saida Karin Sonne fremlagde sin beretning om bestyrelsens arbejde 2013,
og den blev vedtaget uden indvendinger. Beretningen kan læses i sin helhed på foreningens
hjemmeside.
Saida og Elisabeth Jannhans Olsson fra bestyrelsen er sammen med Jytte Hansen, medlem af
støtteforeningen, lige hjemvendt fra 12 dage i Kenya hvor de har besøgt bestyrelsen for NEC .
De har boet hos Silole Mpoke Grønlykke og med hende rejst rundt i landet og besøgt pigerne på
flere skoler samt været på besøg hos pigernes forældre langt ude i bushen. De tre har selv betalt
deres rejse samt udgifterne i Kenya. Under beretningen efterlystes medlemmer til hjælp med
foreningens facebook side. Karen Grove tilbød at hjælpe hermed.
Den 19.4. har støtteforeningen en stand på Frederiksberg loppemarked. Der kan godt bruges
hjælp hertil. Else Marie Buck tilbød at hjælpe. Formanden takkede for den tilbudte hjælp.
Den 13.5. kl. 17 vil der være studiebesøg i det nye FN hus og alle medlemmer er velkomne. Der
vil komme mail ud herom snarest. Der er omfattende sikkerhedsforanstaltninger ved besøg i FN
huset og det er derfor nødvendigt med tilmelding.
Beretningen blev vedtaget
3. Regnskab til godkendelse
Kassereren, Christina Dela Widenmann, fremlagde regnskabet for 2013. Regnskabet blev
godkendt.
4. Budget til orientering
CDW fremlagde budget for 2014 til orientering. NEC`s skoleudgifter er steget i takt med at flere
af pigerne går i secondary school. Støtteforeningen har opsparet midler de foregående år og kan
derfor sende 40.000 kr. mere til NEC i år, for at imødekomme de stigende udgifter dernede.
Det overvejes at oprette Dankort terminal på hjemmesiden og der er derfor afsat 2000 kr. I
budgettet hertil.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Der var ikke forslag fra bestyrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uforandret 150 kr. om året. For børn og unge under 15 år 50 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende tre bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Bente Søefeldt
Elisabeth Jannhans Olsson
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Christina Dela Widenmann
Alle tre ønskede at genopstille. Alle tre blev genvalgt.
Følgende suppleanter var på valg:
Inger Jacobsen. Inger ønskede at genopstille.
Inger blev genvalgt.
Annette Clifford Sonne var på valg og ønskede at genopstille.
Annette var forhindret i at være til stede i aften og kunne derfor ikke genvælges
Inger Ahrenkiel ønskede at opstille som suppleant.
Inger blev valgt som suppleant
8. Valg af revisorsuppleant
Claus Stougaard-Andresen var på valg og ønskede at genopstille. Claus blev genvalgt. Og så en
lille rettelse. I virkeligheden er Claus foreningens interne revisor og den betegnelse vil blive
brugt fremover.
Eventuelt
Saida havde mange varme hilsner fra alle i Kenya til støtteforeningens medlemmer.
Karen Grove spurgte til arbejdet med fondsansøgninger. Bestyrelsen svarede, at der er søgt
adskillige fonde og alle har givet afslag. Det er vanskeligt at få fonde til at støtte driftsmidler,
som skolepenge. Jytte Lemche foreslog at vi søger om konkrete ting hos sponsorerne,
eksempelvis hygiejne artikler fra Mølnlycke. Jytte har netop fået en sponsor til at give 300
kuglepenne. Foreningen i Kenya ønsker dog ikke tøj herfra til pigerne, da det forsvinder og ikke
kommer dem til gode. Inger Ahrenkiel nævnte, at man måske kan have gavn af et samarbejde
med Aktion Børnehjælp med henblik på, at det enkelte medlem kan få skattefradrag.
Formanden takkede for fremmødet.
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