
Referat fra generalforsamling den 27. marts 2012 i ”Støtteforening til projekt 

Nenkashe Educational Center” 

 
 

Formanden Saida KarinSonne bød velkommen til de ca. 20 fremmødte medlemmer  

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent  

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

7. Valg af en revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1  

Valg af referent: Marianne D. Widenmann blev valgt 

 

Ad 2  

Valg af dirigent: Claus Rønnow blev valgt 

Claus Rønnow orienterede om at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt og gav dernæst 

ordet til formanden. 

 

Ad 3 

Formandens beretning 

Saida Karin Sonne berettede om aktiviteterne i foreningen siden stiftelsen den 1.6.2011. 

Beretningen kan læses på hjemmesiden www.nenkashe.dk, under Referater. 

 

Der var nogle kommentarer og spørgsmål til beretningen. Else Marie Buch nævnte et muligt 

samarbejde med ”Projekt Dagsværk”. EMB har været sammen med en kvinde, Kamilla Hviid, der 

har samlet penge ind via facebook.  

Inger Arenkiel spurgte om en brønd (til den nye skole) kan være et Danida projekt? Svaret hertil var 

at det bl.a. er noget af det vi kan undersøge i Projektpuljen. 

Et medlem med erfaringer fra samarbejde med Danida fortalte, at Danida støtter ”Miniprojekter” 

udført af medfølgende partnere til ansatte ved ambassaderne. 

Jytte Lemche tilbød hjælp til fontsansøgninger 

Kirsten Bech og Ditte Thomsen tilbød hjælp til næste støttefest 

Et medlem foreslog at søge støtte hos Rambøll o.a. firmaer med henblik på brøndgravning. 

Inger Arenkiel spurgte til skatteregler for fratræk. SKS svarede at vi endnu ikke har medlemmer og 

indkomst nok til at kunne få fratræk ved skat.  

Formandens beretning blev godkendt. 

http://www.nenkashe.dk/


 

Ad 4 

Regnskab 

Kasseren Christina Dela Widenmann redegjorde for regnskabet for 2011 og 2012. Regnskabet var 

udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Foreningen fik i 2011 i alt 74.015 kr. ind. 

Støttefesten gav 32.962 kr. Der er sendt 60.205 kr. til Kenya i 2011. Revisor havde kun ros til 

regnskabet og til det at kun 1 % er anvendt til administrative omkostninger. Det er usædvanlig lavt. 

 

Spørgsmål til regnskabet: EMB ”Når vi har kunnet støtte 16 piger hvordan klarer de så de andre 

børn ?” SKS svarede at der er lokale sponsorer samt enkelte sponsorer fra USA og Skotland og 

medlemmerne af deres lille forening i Kenya. Nenkashe Kenya har planer om at blive en Ngo 

organisation og det vil give den mulighed for at søge økonomisk støtte i Kenya. 

Regnskabet blev godkendt 

 

Ad 5 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Kontingentet er stadig 150 

kr. årligt. 

 

Ad 6 

Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

På valg til bestyrelsen var: 

Kasserer Christina Dela Widenmann. Christina ville gerne genopstille. 

Maria Grønlykke. Maria ønskede ikke at genopstille. 

Elisabeth Olsson. Elisabeth ville gerne genopstille. 

 

Begge suppleanter var på valg.  

Annette Clifford Sonne ville gerne genopstiller. 

Anna Olivia Kristiansen ønskede ikke at genopstille. 

 

Dirigenten Claus Rønnow spurgte om, der var nogen blandt medlemmerne der havde lyst til at 

opstille til bestyrelsen. Inger Jacobsen og Bente Søfeldt meldte sig. 

 

Kasserer Christina Dela Widenmann blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Olsson blev genvalgt. 

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Bente Søfeldt valgt. 

Suppleant Annette Sonne Clifforth blev genvalgt. 

Som ny suppleant blev Inger Jacobsen valgt. 

 

Saida takkede de to afgående medlemmer og udtrykte en særlig TAK til Maria for hendes meget 

store indsats. 

 

Ad 7 

Valg af revisorsuppleant 

Bestyrelsen efterlyste en revisor suppleant. Claus Stougaard-Andresen er parat til at stille op og 

vælges. 

 

 



Ad 8 

Eventuelt 

Et par medlemmer var mindre tilfredse med valgproceduren og foreslog at proceduren næste gang 

bliver følgende: Alle kandidater præsenterer sig inden valget, hvorefter der vælges f.eks. skriftligt. 

Siden konstituerer bestyrelsen sig. 

 

Jytte Lemche foreslog at vi sætter malerierne på facebook og lader folk byde på dem.  

Bestyrelsen nævnte i den forbindelse, at der er brug for hjælp til facebook. Else Marie Buck 

foreslog Kamilla Hviid og vil kontakte hende herom. 

 

 

Indslag fra Kenya rejse ved Else Marie Buch 

EMB fortalte og viste billeder fra ophold i Kenya hos Silole og fra flere besøg hos pigerne på 

kostskolen. EMB fik endvidere mulighed for at følge med på forsoningsbesøg hos en af pigernes 

familie. Nenkashe Kenya gør et stor arbejde for at få skabt kontakt mellem pigerne og deres familie 

og for at få familien til at besøge pigerne. Der udarbejdes en kontrakt med familien hvor de skriver 

under på at datteren skal gå i skole og ikke skal omskæres.   

 

Saida Karin Sonne takkede for fremmødet og for det store engagement i foreningens arbejde og 

opfordrer medlemmerne til at melde sig til arbejdet med Støtttefesten, der er berammet til den 

6.10.12. 

 

Referent, Marianne Widenmann 


