Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen til projekt
Nenkashe Educational Center, torsdag d. 22. marts 2018.
Til stede: 14 medlemmer
Referent: Marianne Dela Widenmann

1. Valg af dirigent og referent
Claus Rønnow blev valgt til dirigent, og Marianne Dela Widenmann
som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
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 2018.
Se beretningen på hjemmesiden.
Der blev spurgt til om der vil være støttefest et andet sted i efteråret.
Det bliver der ikke, men vi har planer om adskillige mindre
aktiviteter. Dette vil der blive arbejdet med på mødet efter
generalforsamlingen.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab 2017
Kasserer, Christina Dela Widenmann fremlagde det udsendte
regnskab for 2017.
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.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Forslag til budget for 2018
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Christina Dela Widenmann gjorde i korte træk rede for næste års
budget. Selv om vi ikke holder støttefest i år har vi midler til at
overføre ca. 90.000 til Nenkashe Kenya..
Indtægten fra diverse arrangementer sættes til 25.000 kr.
Bestyrelsens forslag til budget 2018 blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.
6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår 200 kr. for
voksne og 50 kr. for børn under 16 år)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, følgende er på
valg:
a. Fire bestyrelsesmedlemmer, Elisabeth Jannhans Olsson,
Christina Dela Widenmann, Karen Grove Sørensen og
Dorte Sikker Jensen-Holm, som alle genopstiller.

b. To suppleanter, Inger Jacobsen og Annette Sonne
Clifforth, som begge genopstiller.
Alle medlemmer på valg blev genvalgt.
8. Valg af intern revisor
Intern revisor, Claus Stougaard-Andresen genopstiller og blev
genvalgt.
9. Eventuelt
Claus R. orienterede om at der er kommet nye regler for bestyrelser i
foreninger og organisationer der administrerer penge. Alle referater
fra bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige medlemmer, dog
ikke af suppleanter.
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Bente orienterede om at der er kommet skærpede regler vedrørende
personfølsomme data. Det berører ikke os da vi har ikke cpr. nr på
medlemmer.
Marianne havde en frisk hilsen med fra Silole og fortalte om sit
besøg i Kenya i februar måned. Marianne besøgte småbørneskolen
som Nenkashe Kenya har oprettet og hvor en af vores piger nu er i
praktik som pædagog. Vi støtter fortsat de 31 piger der er på
kostskoler og ikke småbørneskolen. Marianne havde også en hilsen
med fra Senaia som besøgte Danmark i 2016. Hun er nu 18 år har
afsluttet grundskolen og søger optagelse på et Road Construction
College, der ligger nær hendes hjem.

3

